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Povzetek: 
 
Inšpektorat Republike Slovenije za delo med drugim izvaja inšpekcijski nadzor tudi na 
področju kemijske varnosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Nadzor zajema vse 
delodajalce ne glede na njihovo velikost oz. število zaposlenih ter ne glede na kraj 
izvajanja dejavnosti. Inšpektorat sooblikuje politiko nadzora na področju kemijske varnosti. 
Pred leti je bilo pri izvajanju inšpekcijskih nadzorov zaznano, da v Republiki Sloveniji 
obstaja problematika pri zagotavljanju ustreznih varnostnih ukrepov pri delodajalcih, kjer 
so delavci na delovnih mestih izpostavljeni stirenu.  

Namen magistrskega dela je prikazati kompleksnost področja varnosti in zdravja pri delu v 
zvezi z izpostavljenostjo delavcev stirenu. Cilj je, da bi naloga prispevala k dvigu ravni 
kemijske varnosti in služila kot učno gradivo pri usposabljanju delodajalcev in delavcev, ki 
so pri različnih tehnoloških postopkih na delovnih mestih izpostavljeni stirenu. Hkrati lahko 
naloga predstavlja primer dobre prakse tudi za ostale nevarne kemične snovi, ki se 
pojavljajo v delovnih okoljih in niso ustrezno obravnavane. 

Za zagotovitev ustreznih varnostnih ukrepov na delovnih mestih je v prvi vrsti nujno 
potrebno dobro poznavanje lastnosti določene kemikalije. Zato so v nalogi podrobno 
opredeljene lastnosti stirena in njegov vpliv na zdravje in okolje. Uporaba stirena je zelo 
obsežna. Uporablja se kot zamreževalec pri izdelavi laminatov iz poliestrske in vinilestrske 
smole, kot topilo, kot elastomer in tudi kot termoplastični polimerizat. Zato so v nalogi 
prikazane lastnosti teh materialov, nekatere vrste in postopki predelave ter primeri 
uporabe. Poznavanje tega je nujno potrebno pri razvoju ustreznih tehnoloških postopkov 
in zagotavljanju varnih delovnih pogojev.  
Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti stirenu so se v preteklosti postopoma zniževale 
tako v državah EU kot tudi v Republiki Sloveniji. Ugotovljeno je bilo, da stiren v območju 
od 50 ppm do 200 ppm vpliva na centralni živčni sistem, nad 200 ppm pa pri delavcih, ki 
so mu izpostavljeni, prihaja do izrazitega poslabšanja reakcijskega časa in motenj 
telesnega ravnotežja. Nekatere študije poročajo o naraščanju pogostosti spontanih 
splavov pri delavkah, ki delajo v industriji plastike in o sumu, da stiren povzroča raka. 
Mednarodna agencija za raziskovanje raka razvršča stiren v skupino 2B, v katero spadajo 
snovi, kjer je rakotvorno delovanje mogoče, ni pa za to zbranih še dovolj dokazov. Zato se 
je mejna vrednost v Republiki Sloveniji  v letu 2001 znižala s 100 ppm na kar petkrat nižjo 
vrednost in sicer na 20 ppm oz. 86 mg/m3.

V Republiki Sloveniji ni bilo izdelane ocene o številu delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, 
niti ni bilo znano, pri katerih delovnih postopkih in kakšnim koncentracijam so izpostavljeni. 
Zato je bila v letih 2007 in 2008 izvedena akcija nadzora v dejavnostih, v katerih so 
delavci lahko izpostavljeni stirenu. Namen akcije je bil ugotoviti, v katerih dejavnostih so 
delavci izpostavljeni stirenu in kakšna je raven zagotavljanja oz. izvajanja varnostnih 
ukrepov. V akciji se je preverjalo, ali delodajalci izpostavljenost stirenu obravnavajo kot 
posebno nevarnost oz. škodljivost, ali so na podlagi opravljene ocene tveganja določili 
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potrebne varnostne ukrepe, ali so v oceni tveganja opredelili delovna mesta, kjer se bo 
izvajal biološki monitoring na stiren, v kakšni periodiki in po kakšnem postopku se bo le-ta 
izvajal in ali se je biološki monitoring že kdaj izvajal. Preverjalo se je, ali so delavci 
seznanjeni z nevarnimi lastnostmi stirena, ali so koncentracije na posameznih delovnih 
mestih v predpisanih mejah ter kakšno osebno varovalno opremo uporabljajo delavci in 
kako pogosto jo uporabljajo. Izsledki raziskave so predstavljeni v tem magistrskem delu. 

Inšpekcijski nadzor je potekal na celotnem območju Republike Slovenije in sicer pri 73 
delodajalcih, ki so v času opravljanja nadzora skupaj zaposlovali 22 457 delavcev, od 
tega je bilo stirenu izpostavljenih skupno 1461 delavcev v različnih dejavnostih. 
Ugotovljeno je bilo, da so delavci izpostavljeni stirenu pri naslednjih tehnoloških postopkih 
oz. izrednih dogodkih: 
a) pri izdelavi laminatov z ročnim nanašanjem poliestrske in vinilestrske smole oz. z 

brizganjem vlaken ter poliestrske smole s pištolo, 
b) pri izdelavi laminatov s postopkom vlečenja, 
c) pri impregnaciji polizdelkov in izdelkov s poliestrsko smolo (elektroindustrija), 
d) pri izdelavi ekspandiranega polistirena, 
e) pri lakiranju (proizvodnja pohištva), 
f) pri predelavi stiren butadienskega kavčuka (proizvodnja gume),  
g) pri uporabi impregniranih sredstev, ki vsebujejo stiren, 
h) pri predelavi plastičnih mas, 
i) pri sintezi poliestrskih smol, vinilestrskih in akril butadien stirenskih smol ter njihovi 

dodatni obdelavi in izdelavi premaznih materialov, ki vsebujejo stiren, 
j) ob izrednih dogodkih pri delodajalcih, ki uvažajo oziroma izvažajo poliestrsko smolo in 

niso proizvajalci. 

Ugotovljeno je bilo, da so najvišjim koncentracijam stirena izpostavljeni delavci pri izdelavi 
laminatov z ročnim nanašanjem poliestrske in vinilestrske smole oz. pri brizganju vlaken 
ter poliestrske smole s pištolo. Pri teh tehnoloških postopkih so emisije stirena običajno 
nad mejno vrednostjo, če niso dosledno upoštevani varnostni ukrepi. Do prekomerne 
izpostavljenosti prihaja tudi pri ročni laminaciji velikih površin, kjer lahko koncentracija 
stirena doseže vrednosti nad 700 ppm. Pri 45 % delodajalcev je bilo ugotovljeno, da 
delavci ne poznajo lastnosti stirena in njegovih škodljivih vplivov na zdravje. V 39 % 
delodajalci izpostavljenosti stirenu niso obravnavali v oceni tveganja kot posebno 
nevarnost oz. škodljivost. Še višji je odstotek kršitev glede določitve potrebnih varnostnih 
ukrepov. Zaskrbljujoče je, da je pri tehnoloških postopkih, kjer se pojavlja izpostavljenost 
stirenu, udeleženih veliko žensk. Velik delež izpostavljenih žensk je v rodni dobi. Pri teh 
tehnoloških postopkih je mogoče v določenih fazah dela z drugačnimi tehnološkimi 
rešitvami izpostavljenost stirenu znatno znižati, kar je tudi predstavljeno v nalogi. Pri 
izvajanju nadzora se je izkazalo, da delodajalci po lastni presoji zagotavljajo odmore 
delavcem, ki morajo na svojih delovnih mestih uporabljati zaščitne maske za zaščito dihal, 
ti odmori pa so pogosto nezadostni. Zato bo na podlagi rezultatov tega magistrskega dela 
podana pobuda Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da se z ustreznim aktom 
predpišejo ustrezni odmori, saj sedanja zakonodaja tega ne vključuje.  

V nalogi so prikazane mejne vrednosti in kratkotrajne mejne vrednosti za stiren, ki veljajo 
v nekaterih evropskih državah. Ker Komisija EU ni določila niti indikativnih niti zavezujočih 
mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost stirenu, so morale posamezne članice EU v 
internih aktih same določiti mejne vrednosti in kratkotrajne mejne vrednosti za stiren. Tako 
se te vrednosti v državah EU gibljejo od 11,6 ppm do 100 ppm, kar predstavlja nelojalno 
konkurenco med podjetji posameznih držav. Podobne težave nastopajo pri različnih 
karakterističnih pokazateljih metabolitov nevarnih kemičnih snovi. Primerjava deleža 
delavcev izpostavljenih stirenu v 19 članicah EU z deležem delavcev, ki so izpostavljeni 
stirenu v Republiki Sloveniji, je pokazala, da so slovenski delavci uvrščeni na 10. mesto, 
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kar Slovenijo uvršča v prvo polovico držav, kjer je višji delež delavcev izpostavljenih 
stirenu.   

V Republiki Sloveniji še ni bilo sistematičnega izvajanja biološkega monitoringa 
izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem, ki bi zajemal delodajalce na 
celotnem območju države. Prav tako ni predpisanih postopkov, kako izvajati biološki 
monitoring na posamezno nevarno kemično snov, ki so ji delavci izpostavljeni na 
delovnem mestu. Zato je v nalogi z upoštevanjem tuje literature in izkušenj nekaterih 
držav EU na primeru stirena prikazan postopek in način izvedbe biološkega monitoringa. 
Glede na lastnost stirena, da se bioakumulira v telesu, je bil kot najprimernejši termin za 
izvedbo vzorčenja določen četrtek po 8 urah dela. Za biološki vzorec, ki naj se odvzame 
delavcu, je bil določen urin. Kot karakteristični pokazatelj biološkega monitoringa je bila 
določena mandljeva kislina. Specificirani so bili laboratoriji, ki lahko izvajajo analize 
določitve mandljeve kisline v urinu.  

V akciji se je izvedel biološki monitoring pri več kot 300 delavcih, ki so na delovnih mestih 
izpostavljeni stirenu na predhodno identificiranih delovnih mestih oz. tehnoloških 
postopkih. Po določitvi metabolita stirena v urinu je bila za vsakega delavca opravljena 
analiza, ali je bila presežena biološka mejna vrednost (BAT). Definirani so bili vzroki za 
preseganje mejnih vrednosti. Zaposleni so bili analizirani glede na starost, skupno 
delovno dobo, delovno dobo na delovnem mestu, kjer je bil izveden biološki monitoring ter 
glede na kajenje, ustreznost uporabe osebne varovalne opreme za zaščito dihal, telesa 
ipd. Rezultati biološkega monitoringa so pokazali, da je mogoče v nekaterih dejavnostih 
že z doslednim upoštevanjem varnostnih ukrepov doseči, da so biološke vrednosti nižje 
od mejnih. Nekateri delodajalci in strokovni delavci so zmotno prepričani, da koncentracije 
stirena v zraku, ki so nižje od mejnih vrednosti, avtomatsko zagotavljajo, da tudi biološke 
mejne vrednosti niso presežene. A potrebno se je zavedati, da tudi drugi faktorji, kot so 
neuporaba zaščitne obleke z dolgimi rokavi, pomanjkljiva zaščita glave, zdravila, alkohol 
in drugo, povečajo vrednosti mandljeve kisline v urinu. V nalogi so predstavljeni načini, 
kako presežene biološke mejne vrednosti znižati. 

S prilagoditvenim testom χ2 smo na vzorcu 40 delavk-laminerk preverjali nekatere 
statistične hipoteze, pri čemer smo ugotovili, da hipoteze glede vpliva starosti, skupne 
delovne dobe, trajanja izpostavljenosti stirenu in vpliva kajenja na koncentracijo mandljeve 
kisline v urinu (izraženo v mol/mol KR) ne moremo zavrniti. 

Izkušnje, ki so bile pridobljene z izvajanjem celovite analize tveganja izpostavljenosti 
stirenu, lahko predstavljajo primer dobre prakse pri izvajanju podobnih analiz za ostale 
nevarne kemične snovi, ki se pojavljajo na delovnih mestih v Republiki Sloveniji. 
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Summary:  

Labour inspectorate of the Republic of Slovenia performs supervision within the issue of 
chemical security on entire territory of the Republic of Slovenia. The supervision 
comprises all employers regardless the size, the number and the place of activity. Labour 
Inspectorate co-establishes policy on the field of chemical security also. It was obvious 
that as far as Slovenia is concerned there is lot of problems at assuring suitable safety 
measures on workplaces exposed to styrene.  

The purpose of this M.Sc. thesis is to present the complexity of safety and health at work 
due to styrene exposure. It is an aim this paper to contribute to the higher level of 
chemical security. It also could be used as educational material within the process of 
workers education on styrene exposed workplaces. 

This M.Sc. thesis is presenting a case of good practice for other chemical substance also. 
To ensure suitable security measures, it is necessary to be well acquainted with chemical 
characteristics. Therefore this M.Sc. thesis describes styrene characteristics and its 
impact on health in detail. Use of styrene is very extensive. It is used to make polystyrene, 
in copolymer systems, in the production of styrene-butadiene rubber and related lattices. It 
is also used as a component of unsaturated polyester and vinylester resins. 

Therefore this M.Sc. thesis describes characteristics of these materials and procedures of 
processing. It is necessary to be well acquainted with this, due to develop of sustainable 
technological procedure and ensuring safe work conditions. The limit value of professional 
exposure had been gradually decreased within EU countries and as far as Slovenia is 
concerned. It had been noticed styrene within 50 ppm and 200 ppm has an impact on 
central nervous system. Over 200 ppm there is a deterioration of reactive time and 
balance disturbance. Some studies reports about increasing of incidence of spontaneous 
abortions among female workers. International Agency for Research on Cancer classifies 
styrene within 2B group as possible carcinogenic. Nevertheless, there are not enough 
evidences for this statement. The occupational limit value as far as Slovenia is concerned 
had been decreased in 2001 from 100 ppm to 20 ppm i.e. 86 mg/m3. We do not have 
estimation about the incidence of workers exposed to styrene. Neither we know their work 
procedure or concentration they were exposed. Therefore the Labour Inspectorate had 
performed a campaign within sectors were workers are exposed to styrene. The purpose 
of campaign was to define sectors in which workers are exposed to styrene and to define 
the level of safety measures performance. During the action it had been checked if 
employers deal with styrene exposure as special hazard and perniciousness. Additionally 
the workplaces were biological monitoring on styrene is going to be performed were 
connected with the risk assessment. Workers education regarding styrene dangerous 
characteristics, styrene concentration and usage of personal protected equipment had 
been checked. The results of this research are presented in this paper. Supervision had 
been performed on entire area of the Republic of Slovenia comprising 73 employers with 
22 457 employees among which 1461 workers were exposed to styrene. It was found that 
workers were exposed to styrene within following technological procedures: 
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- During the laminate production with manual bringing of polyester and vinylester 
resin i.e. with fibre pistol yet sprinkle; 

- During  the pultrusion laminate production; 
- During the impregnation of semi-manufactured and polyester products (electro 

industry); 
- During the polyester expanded production; 
- During lacquering (furniture production); 
- During processing of styrene butadiene rubber (tyre production); 
- During the usage of impregnated agents that contain styrene; 
- During processing of plastics material; 
- During polyester resin, vinylester and acryl butadiene styrene resins synthesis and 

their additional processing and production of coating materials that contain styrene 
and 

- During incidents among polyester resin import-export employers that do not 
produced.  

 
It had been noticed exposure to highest styrene concentration were among manual 
bringing laminate production of polyester and vinylester resin i.e. during fibre pistol yet 
sprinkle. During these technological procedures styrene emissions are over the 
occupational limit values unless safety measures are performed. Immoderate exposure is 
possible during the manual lamination of huge surfaces when styrene concentration 
attains more than 700 ppm. The lack of knowledge due to styrene characteristics had 
been observed among 45% of workers. The lack of connection between styrene exposure 
as particularly hazard substance and employers risk assessment had been observed 
among 39% of employers. Percent of violations is still higher due to definition of 
necessary safety measures. It causes some concern during technological procedures 
female workers are frequently exposed to styrene and are very often in fertile age group. 
During technological proceeding, it is possible to decrease exposure to styrene that which 
is presented in this M.Sc. thesis. The supervision showed that employers based on their 
own estimation assured work breaks to all workers that used personal protected 
equipment. Nevertheless these breaks are not sufficient. That is why this M.Sc. thesis 
proposes to the Ministry of Labour, family and Social Affairs to implement some 
systematic solution i.e. appropriate breaks. M.Sc. thesis presents limit values and short 
time styrene limit values that are in force in some EU countries. As EU Commission did 
not define indicative and compulsory limit values due to professional exposure, some EU 
countries had to define occupational limit values and short time limit values for styrene. In 
this way the levels within EU countries are between 11,6 and 100 ppm. Similar problems 
appears at different typical indicators of metabolites of dangerous chemical substances. 
Comparison between percent of workers exposed to styrene within 19 EU members 
showed Slovenian workers were placed on tenth place. 

As far as Slovenia is concerned there was no systematic performance of biological 
monitoring of workers exposure on entire range of state. As well there are no prescribed 
procedures how to perform biological monitoring on single chemical substance. Therefore 
this M.Sc thesis, comply with other studies, presents procedures and the method of 
biological monitoring performance. Due to the styrene characteristics to cumulate in 
human body, thursday at 8 AM is time proposed as most appropriate for sample 
performance. Urine had been proposed as biological sample. Mandelic acid had been 
proposed as characteristic biological monitoring indicator. Laboratories were specified that 
are able to perform analyses of mandelic acid in urine. 

During the campaign biological monitoring had been performed among 300 workers that 
were exposed to styrene due to previous identified workplaces. After the definition on 
styrene urine metabolite analyses of excesses biological limit value had been performed 
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(BAT). Causes for surpassing of limit values were defined. Employees were analysed 
considering age, length of service, length of service on position, where biological 
monitoring had been carried out and considering smoking, breathed compliance, use of 
personal protective equipment of respiratory system, of body etc. Results of biological 
monitoring indicated, it was possible to achieve, already with consistent consideration of 
safety measures, lower biological values than limit values. Some employers and 
professional workers are convinced mistakenly, concentrations of styrene in air, that are 
rather lower of occupational limit values, automatically assure, that biological limit values 
aren't surpassed. But we must keep in mind, that other factors, as non usage of protective 
equipment i.e., deficient protection of head, medicine, alcohol etc. can increase the level 
of mandelic acids within urine. This M.Sc. thesis presents how to reduce some surpassed 
biological limit value. 

With adjusted χ2 test on sample of 40 workers, bi-variable statistical hypothesis had been 
performed. It was not possible to reject connection between age, common lengths of 
service, length of styrene exposure and smoking due to mandelic acid concentration in 
urine. 

Experiences gained during comprehensive analysis of hazard exposure to styrene can be 
used as good practices during analyses of others dangerous chemical substances on 
workplaces in the Republic of Slovenia. 
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UPORABLJENI  SIMBOLI 
 

n - število vseh ponovitev 

R - tveganje   

p - verjetnost dogodka  

δ - resnost škodljivih posledic v merilu  

σ - disperzija (sipanje, razpršenost, varianca) 

m - srednja aritmetična vrednost  

min – minimalna vrednost 

max – maksimalna vrednost 
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UPORABLJENE KRATICE 
 
IARC – International Agency for Research on Cancer - Mednarodna agencija za             
raziskovanje raka, 

EPA - Environmental Protection Agency – agencija za varstvo okolja, 

IRIS – Integrated Risk Information System – integracijski informacijski center tveganja 

PECs - predicted environmental koncentrations - pričakovane okoljske koncentracije 

PNEC- predicted environmental no effect koncentrations - pričakovane okoljske 
koncentracije, kjer ni nobenega učinka 

LC50 – median lethal concentration – je smrtna koncentracija, pri katerih pogine 50% 
testnih organizmov,  
LD50 – median medium lethal dose – smrtni odmerek, pri katerih pogine 50% testnih 
organizmov, 
EC50- srednja učinkovita koncentracija 
NOAEL – no observed adverse effect level (mg/kg/dan) - koncentracija  brez opaznih 
negativnih vplivov, 

NOEC – no observed effect concentration – koncentracija brez opaznega učinka,  

LOAEL – lowest observed adverse effect level - najnižja koncentracija z opaznim 
škodljivim učinkom,  
IN VITRO - biološki postopki, ki jih napravijo eksperimentalno izven organizma, na primer 
v tkivnih kulturah, 
IN VIVO - biološki postopki, ki jih napravijo eksperimentalno v živem organizmu, 
lipom je benigen mezenhimski tumor, zgrajen iz celic zrelega maščevja ... Lipom je 
najpogostejši tumor mehkih tkiv pri odraslih in je redek pri otrocih 

CAS št. - karakteristična številka snovi po Chemical Abstracts Service 

EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - je seznam 
snovi, ki so bile v prometu v EU do 18.09.1981 in je bil objavljen v uradnem listu EU 
št.OJ No C146A dne 15.06.1990; snovem je dodeljeno število EINECS tipa XXX - XXX - 
X, ki se začne z 200 - 001 – 8 

TGD – Technical Guidance Document – Tehnične smernice 

FRP – Fiber Reinforced Polymers – polimeri ojačani z vlakni 

SLIC – Senior Labour Inspectors Committee – odbor glavnih inšpektorjev za delo 
SCOEL – Scientific Committee for Occupational Exposure Limits – znanstveni odbor 
za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem 

ILO – International Labour Organization – Mednarodna organizacija dela 

ESAW – European Statistics Accidents at Work – Evropska statistika nezgod pri delu  

BGR - Berufsgenossenschaftliche Regeln – nemška tehnična pravila poklicnih združenj 

BGI - Berufsgenossenschaftliche Informationen - nemške tehnične informacije 
poklicnih združenj  
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BGG - Berufsgenossenschaftliche Grundsatze – nemška temeljna načela, ki jih 
definira poklicno združenje 

TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe – nemški standardi - tehnična pravila za 
nevarne snovi 

TRBA - Technische Regeln für bilogische Arbeitsstoffe – nemški standardi - tehnična 
pravila za biološke snovi 
 
VAL laminacija – vaccum assistent lamination – laminacija, ki poteka s pomočjo 
vakuuma 
CIRCA – Communication & Information Resource Centre Administrator – 
komunikacijsko – informacijski center  
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IZRAZI IN DEFINICIJE: 

DELAVEC – je oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi. 
Kot  delavec se šteje tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo za 
delodajalca, ali opravlja samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost in oseba, ki pri 
delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja. 

DELODAJALEC - je   oseba,  ki   na   podlagi   pogodbe   o   zaposlitvi   zaposluje    
delavca. Kot delodajalec se šteje tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi 
zaposluje delavca. Kot delodajalec se šteje tudi kmet ali fizična oseba, ki sam ali s člani 
svojih gospodarstev oziroma z družinskimi člani opravlja kmetijsko, pridobitno ali drugo 
dejavnost kot edini ali glavni poklic in ne zaposluje drugih oseb. 

DELOVNO MESTO - je prostor, ki je namenjen za izvajanje dela in se nahaja v zgradbah 
delodajalca kot tudi na začasnih ali premičnih deloviščih, do katerih ima delavec dostop v 
času svoje zaposlitve in je pod neposrednim ali posrednim nadzorstvom delodajalca. 

DELOVNO OKOLJE - je prostor, v katerem se izvaja delo in vključuje delovna mesta, 
delovne razmere, delovne postopke, socialne odnose in druge vplive zunanjega okolja. 

DELOVNA OPREMA - je vsak stroj ali naprava, aparat, orodje in druga oprema, ki se 
uporablja pri delu. 

NEVARNA SNOV - je snov, ki lahko zaradi fizikalnih, kemijskih in bioloških škodljivosti 
povzroči poškodbe ali zdravstvene okvare in je glede na posebne lastnosti opredeljena 
kot nevarna v posebnih predpisih. 

IZJAVA O VARNOSTI - je listina, ki vsebuje opis delovnega procesa z ocenjevanjem 
tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare ter določa varnostne ukrepe. 

STROKOVNI DELAVEC - je oseba, ki mu delodajalec poveri opravljanje strokovnih nalog 
varstva pri delu. 

POOBLAŠČENI ZDRAVNIK - je zdravnik specialist s področja medicine dela, ki mu 
delodajalec poveri opravljanje strokovnih nalog zdravstvenega varstva pri delu. 

NEŽELJENI DOGODKI - so dogodki, ki predstavljajo neke neželjene razmere (poškodbe, 
zdravstvene okvare, materialno škodo, finančne izgube, izgubo podatkov, izgubo 
zaupanja,…), do katerih lahko pride slučajno in z večjo ali manjšo verjetnostjo.

POGOSTOST - pove, koliko določenih dogodkov se je dogodilo v nekem časovnem 
obdobju npr. v enem letu. 

RESNOST - pomeni težo, velikost ali obseg škode, poškodb ali izgub, ki jih lahko povzroči
neželjeni dogodek.  

VERJETNOST (statistična definicija) - je vrednost, izražena z razmerjem med številom 
ponovitev, pri katerih določen dogodek nastopi, in med številom vseh ponovitev. 

TVEGANJE (RISK) - možnost za uresničitev neželjenih škodljivih posledic, če
upoštevamo verjetnosti za njihov nastanek ter možne resnosti posledic.  

MEJNA VREDNOST (MV) za poklicno izpostavljenost - pomeni povprečno 
koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, znotraj območja 
vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji 
nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni 
vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur na dan / 40 ur na teden polno delovno dobo, pri  
normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost velja za 8 
urno izpostavljenost in je podana pri temperaturi 20°C in tlaku 1,013⋅105 Pa. Podaja se kot 
količina nevarne kemične snovi v enoti volumna. Izražamo jo v mg/m3 ali v ml/m3 (ppm). 
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KRATKOTRAJNA VREDNOST (KTV) - pomeni koncentracijo nevarne kemične snovi v 
zraku na delovnem mestu znotraj območja vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za 
zdravje lahko izpostavljen krajši čas. Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti lahko traja 
največ 15 min in se ne sme ponoviti več kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema 
izpostavljenostima tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut. Kratkotrajna 
vrednost se izraža v mg/m3 ali v ml/m3 (ppm), podana pa je kot mnogokratnik dovoljene 
prekoračitve mejnih vrednosti. 

BIOLOŠKA MEJNA VREDNOST (BAT) - pomeni opozorilno raven nevarne kemične 
snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihanem zraku, ne glede na to, 
ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi 
kožo. Je torej mejna vrednost nevarnih kemičnih snovi in/ali njenih metabolitov oziroma 
bioloških učinkov, nastalih zaradi delovanja te snovi v organizmu. Določamo jo v 
biološkem vzorcu delavca, ki je poklicno izpostavljen nevarnim kemičnim snovem polni 
delovni čas in v določenem referenčnem obdobju. 

 



1

1. UVOD 
 

V magistrskem delu želim predstaviti problematiko, s katero se srečujejo delodajalci, 
delavci in nadzorni organi v zvezi z zagotavljanjem varnega delovnega okolja na delovnih 
mestih pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu.  

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti stirena so se iz obdobja do obdobja zniževale, 
tako v državah EU kakor tudi v Republiki Sloveniji. Razlog so bila nova dognanja, ki so 
pokazala, da ima stiren v območju od 50 ppm - 200 ppm učinek na centralni živčni sistem, 
nad 200 ppm pa pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu, prihaja do izrazitega poslabšanja 
reakcijskega časa in telesnega ravnotežja. Nekatere študije poročajo tudi o naraščanju 
pogostosti spontanih splavov pri delavkah, ki delajo v industriji plastike in o sumu, da 
stiren povzroča raka. Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC – International 
Agency for Research on Cancer) razvršča stiren v skupino 2B, v katero spadajo snovi, 
kjer je rakotvorno delovanje mogoče, ni pa za to zbranih še dovolj dokazov. Iz navedenih 
vzrokov se je torej mejna vrednost v Republiki Sloveniji  v letu 2001 znižala s 100 ppm na 
kar petkrat nižjo vrednost in sicer na 20 ppm oz. 86 mg/m3. Tako veliko znižanje mejne 
vrednosti poklicne izpostavljenosti stirena, ki je dejansko začela veljati že v istem letu, kot 
je bil sprejet Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim 
snovem pri delu (Ur. list RS št. 100/01), ki je določil takšno znižanje mejne vrednosti 
poklicne izpostavljenosti stirena, je nedvoumno povzročila pri delodajalcih veliko skrb in 
jim naložila izjemno zahtevno nalogo, da na delovnih mestih zagotovijo na novo 
postavljene mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti stirenu.  

Glede na navedeno želim celovitejše predstaviti lastnosti stirena in prikazati nekatere 
raziskave glede vpliva stirena na zdravje in okolje, ki so nedvoumno pomembne za 
izdelavo ustreznih ocen tveganj na delovnih mest, kjer so delavci izpostavljeni stirenu. Da 
bi bili ukrepi za znižanje koncentracij stirena na posameznih delovnih mestih čim 
celovitejši je poleg lastnosti stirena nujno potrebno poznati tako tehnologijo kompozitov, 
vhodnih komponent za proizvodnjo kompozitov, kakor tudi različno tehnologijo izdelave 
laminatov s katerimi se lahko na delovnih mestih zagotovijo nižje koncentracije stirena. 
Zato bodo določena poglavja namenjena temu področju.  

Ker v Republiki Sloveniji še ni bilo izdelane celovite analize s področja varnosti in zdravja 
pri delu, ki bi zajemala dejavnosti, pri katerih so delavci izpostavljeni stirenu, bom v nalogi 
poskušala ugotoviti v kakšne namene se stiren uporablja, ugotoviti kakšnim 
koncentracijam stirena so delavci izpostavljeni ter kako delodajalci zagotavljajo varnostne 
ukrepe za zagotavljanje varnih delovnih razmer na delovnih mestih. Za pridobitev teh 
podatkov je Inšpektorat RS za delo v letih 2007 in 2008 izvedel akcijo s področja varnosti 
in zdravja pri delu pri delodajalcih, kjer so delavci izpostavljeni stirenu. Ugotovitve nadzora 
naj bi dale tudi odgovor glede števila izpostavljenih delavcev stirenu po različnih 
dejavnosti ter odgovor glede koncentracij, ki so jim delavci izpostavljeni v različnih 
dejavnosti, kjer uporabljajo stiren. Prav tako naj bi ugotovitve nadzora dale odgovor na 
vprašanje, do kakšne stopnje je delodajalcem uspelo v določenih dejavnostih, kjer so bile 
izjemno visoke koncentracije stirena na delovnih mestih, znižati te koncentracije
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na v letu 2001 zakonsko določene nižje koncentracije. Pri tem je pomembno to, da so 
morali delodajalci pristopiti k zniževanju koncentracije stirena na delovnih mestih dejansko 
čez noč, kar je bila izjemno zahtevna naloga, ki je zaradi potrebnih sanacij povzročila 
delodajalcem visoke stroške, hkrati pa naložila tudi sodelovanje različnih strok, saj lahko 
samo multidisciplinarni pristop daje na tem področju ustrezne rezultate. Ugotovitve 
nadzora naj bi pokazale tudi, kakšne aktivnosti delodajalci izvajajo glede znižanja 
koncentracij ter kakšne starosti so delavci, ki opravljajo delo s stirenom. Glede starosti so 
pomembne predvsem delavke in koliko let so že zaposlene v tej dejavnosti oz. na 
delovnih mestih s stirenom, odnos med izpostavljenostjo stirenu in njihovim zdravjem ter 
ali so stirenu izpostavljene tudi nosečnice.  

Prav tako bom na podlagi ugotovitev prej omenjenega inšpekcijskega nadzora poskušala 
podati primerjalno izpostavljenost delavcev stirenu po dejavnostih v RS ter primerjalno 
izpostavljenost delavcev stirenu po dejavnostih v nekaterih državah EU ter ugotoviti delež 
delavcev, ki so izpostavljeni stirenu v nekaterih državah EU. 

Glede na to, da Komisija EU ni v nobeni direktivi določila niti indikativnih niti zavezujočih 
mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost stirenu, so si te vrednosti posamezne članice 
EU določile same. Ker so te vrednosti dokaj različne, bom v nalogi prikazala, kolikšne so 
te vrednosti v nekaterih evropskih državah v primerjavi s slovenskimi. 

Podobne razmere so tudi pri določitvi bioloških mejnih vrednosti za stiren, ker Komisija EU 
ni v nobeni direktivi določila bioloških mejnih vrednosti za stiren. Glede na to, da v 
Republiki Sloveniji nimamo kaj dosti izkušenj s področja biološkega monitoringa, 
predvsem pa nimamo teh izkušenj pri delavcih, ki so na delovnih mestih izpostavljeni 
različnim koncentracijam stirena, se bo v nalogi poskušalo odgovoriti na nekatera 
vprašanja s tega področja s pomočjo izkušenj nekaterih držav EU. V Republiki Sloveniji je  
sicer bil že v letu 2001 sprejet podzakonski predpis, to je Pravilnik o varovanju delavcev 
pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS št. 100/01), ki 
je že z 31. decembrom 2005 predpisal, da se mora izvajati biološki monitoring pri 
delavcih, ki so izpostavljeni stirenu, vendar je bilo do sedaj izvajanje tega predpisa precej 
pomanjkljivo. 

V zvezi s prej navedenim bodo predstavljene biološke mejne vrednosti za stiren po 
posameznih državah EU, način vzorčenja, periodika izvajanja biološkega monitoringa in 
kateri akt to opredeljuje po posameznih državah članicah EU. Za olajšanje izvajanja 
biološkega monitoringa tudi pri drugih kemikalijah bom v nalogi predstavila tako zgodovino 
in strategijo evropske unije glede biološkega monitoringa in bioloških mejnih vrednosti, 
kakor tudi nekaj pripadajočih teoretičnih osnov. Prikazala bom tudi nekatere dosedanje 
izkušnje v zvezi z izvajanjem biološkega monitoringa pri delavcih, ki so bili izpostavljeni 
stirenu v Republiki Sloveniji. 

Vsekakor je moja želja, da bi delodajalci s tehničnimi ukrepi zagotovili, da na delovnih 
mestih ne bo višjih koncentracij, kot so dovoljene. V kolikor pa to pri določenih delih ni 
mogoče, je potrebno delavce osvestiti, da se bodo zavedali nevarnosti, ki so ji 
izpostavljeni, če pri delu ne upoštevajo varnostnih zahtev in ukrepov pri izpostavljenosti 
višjim koncentracijam stirena, kot je dovoljeno, saj je stiren tudi na seznamu nevarnih 
kemičnih snovi, ki lahko povzročijo poklicno bolezen. Tudi s finančnega stališča bi moral 
biti delodajalcem interes, da na delovnih mestih ne presegajo dovoljenih koncentracij, saj 
prihranijo pri nabavi osebne varovalne opreme in skrb, da bi njihovi delavci zboleli za 
poklicno boleznijo, ni potrebna. Ne nazadnje pa tudi zadovoljstvo delavcev, da delajo v 
ustreznem okolju, ni nepomembno. V nasprotnem primeru morajo zagotavljati relativno 
draga sredstva in opremo za osebno varnost pri delu ter njihovo uporabo, premeščati 
morajo delavce na druga delovna mesta, vse to pa pomeni tudi manjši učinek dela. 
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V svojem magistrskem delu želim na primeru stirena delodajalcem prikazati, kako 
pomembno je poznati lastnosti kemikalij, saj samo z ustreznim poznavanjem kemikalije 
lahko zagotovijo tudi ustrezne tehnične ukrepe. Vse prepogosto se namreč dogaja, da se 
najprej razmišlja o proizvodnji in šele potem, ko proizvodnja že teče, o potrebnih zahtevah 
in ukrepih, da se ta proizvodnja izvaja na ustrezen varen način. Taki zapozneli ukrepi pa 
so praviloma dragi in pogosto manj učinkoviti.   

Strokovnim delavcem iz varnosti in zdravja pri delu in vsem drugim, ki se ukvarjajo z 
varnostjo in zdravjem pri delu želim prikazati, kako celovita mora biti obravnava 
posamezne kemikalije za kvalitetno izdelavo ocene tveganja. Prav tako bi jih s svojo 
magistrsko nalogo želela pritegniti k razmišljanju, da so za kvalitetno usposabljanje 
delavcev za varno delo nujno potrebni tudi toksikološki podatki o kemikaliji, saj lahko že ti 
podatki delavce opozorijo na nevarnosti za zdravje. V kolikor bodo strokovni delavci, 
delavce, ki rokujejo s kemikalijami, opozorili na škodljivost določene kemikalije za zdravje, 
bodo delavci tudi z razumevanjem uporabljali osebno varovalno opremo in jim le-ta ne bo 
odveč.

Vsekakor naj bi bilo to magistrsko delo tudi vzpodbuda šolskim ustanovam, da bi osnove 
iz toksikologije v ustreznem obsegu vključili v šolski program, saj je to poznavanje nujno 
potrebno ne glede na to v katerih dejavnosti se bodo študentje po končanem študiju 
zaposlili.  

Glede na to, da se strokovni delavci iz varnosti in zdravja pri delu velikokrat srečujejo s 
težavami, kako priti do podatkov, je namen tega magistrskega dela tudi ta, da se prikaže 
čim več možnih spletnih strani, kjer je mogoče pridobiti ustrezne podatke. 
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2. LASTNOSTI STIRENA IN NJEGOV VPLIV NA ZDRAVJE IN 
OKOLJE  
 

2.1 Uvod 
 
Stiren se večinoma proizvaja v zaprtih sistemih kot monomer za kemijsko industrijo. V 
glavnem se uporablja za izdelavo polistirena, ki se uporablja za pakiranje, za 
gospodinjsko in pisarniško opremo, hladilniško opremo za izolacijo in podobno. Druga 
pomembna uporaba stirena je za proizvodnjo kopolimerov, kot so akrilnitril-butadien–
stiren (ABS) in stiren-akrilonitril (SAN). Stirenovi kopolimeri se uporabljajo pri proizvodnji 
notranjih in zunanjih avtomobilskih delov, drenažnih cevi, prezračevalnih cevi, klimatskih 
naprav, razvedrilne opreme in podobno. Uporablja se tudi pri proizvodnji stiren-
butadienskega kavčuka (SBR) in lateksa (SB lateks). Stiren butadienski lateks se 
uporablja za veziva, za premaze papirja in pene, medtem, ko se stiren-butadienski kavčuk 
uporablja za proizvodnjo zračnic, izolacijskih materialov in kalupov za izdelke iz gume in 
podobno. Stiren se dodaja nenasičeni poliesterski smoli za zamreženje smolnega sistema. 
Uporablja se tudi kot reaktivno razredčilo pri proizvodnji plastike, ki je ojačana s steklenimi 
vlakni. Uporablja se tudi kot topilo za smole. 

Izpostavljenost stirenu se pojavlja v glavnem v industriji za proizvodnjo stirena in pri 
postopkih, kjer se stiren uporablja. Drugi potencialni vir izpostavljenosti stirenu je v 
izpušnih plinih motoriziranih prevoznih sredstev, pri izpostavljenosti tobačnemu dimu in pri 
drugih sežigalnih/pirolitskih procesih. Nizko stopnjo izpostavljenosti splošne populacije pa 
lahko zasledimo pri zauživanju hrane produktov, ki so pakirani v embalažo iz polistirena. 

Stopnja izpostavljenosti splošne populacije je običajno nižja kot stopnja poklicne 
izpostavljenosti, čeprav je stopnja poklicne izpostavljenosti zelo odvisna od proizvodnega 
procesa. Nekaj izpostavljenosti najdemo pri proizvodnji stirena in polistirena, medtem ko 
visoko stopnjo izpostavljenosti najdemo pri proizvodnji izdelkov iz poliestrov (plovila, 
avtomobilski deli, traktorski deli, umivalniki, kopalne kadi). Ti industrijski procesi, kot so 
industrija armirane plastike, zahtevajo veliko pozornost. Za znižanje izpostavljenosti pa 
sta zelo pomembna urejenost in skrbno vzdrževanje industrijskih procesov. 

Stiren je uvrščen kot zdravju škodljiv pri inhalaciji, kot dražljivec sluznice in kot možen, da 
povzroča raka. Zato je tako pomembno, da se kontrolirajo varnostni ukrepi posebno v 
industriji, kjer so delavci izpostavljeni visokim koncentracijam.  
 

2.2 Fizikalne in kemijske lastnosti stirena 
 
V nadaljevanju bodo predstavljene fizikalne in kemijske lastnosti stirena. 

CAS št.: 100- 42 – 5, EINECS št.: 202- 851- 5  
Kemijsko ime za stiren : Etilbenzen 
Sinonimi: stirol, stirolen, vinilbenzen, vinilbenzol, Mulekulska formula : C8H8, 
Struktura: 
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Relativna molekulska masa : 104,14 
Opis: Brezbarvna, viskozna tekočina ostrega vonja 
Temperatura vrelišča : 145,2 0C pri 1,33 kPa , Temperatura zmrzišča : - 30,63 0C
Gostota : (d4

20) 0,9060 g/cm3 pri 200C
Specifična teža (zrak =1) = 3,6 
Topnost : malo topen v vodi (30 mg/100 ml pri 200C), topen v etanolu, dietil etru in 
acetonu, zelo topen v benzenu in petrol etru, 
Hlapnost : parni tlak : 08666 kPa (6,45 mmHg) pri 250C,  
Stabilnost : lahko polimerizira pri sobni temperaturi ob prisotnosti kisika in oksidira ob 
prisotnosti svetlobe in zraka, zato ga je potrebno skladiščiti v inertni atmosferi ali z dodatki 
inhibitorjev, 
Temperatura samovžiga  : 490  0C, Eksplozijsko območje (200C) : 1,1 – 6,1 %, 
Log Kow = 3,02, 
Faktor pretvarjanja: 1 ppm v zraku = 4,2 mg/m3, 1 mg/m3 v zraku = 0,24 ppm 
Stiren je uvrščen med nevarne substance,  s standardnimi opozorili»R«  (R –stavki) in 
standardna obvestila »S« (STAVKI »S«)  
R 10: Vnetljivo, R20: Zdravju škodljivo pri vdihavanju, R36/38: Draži oči in kožo, 
S2: Hraniti izven dosega otrok, S 9: Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu, S23: 
Ne vdihavati plina/dima/ hlapov/meglice. 
 

2.3 Kinetični in metabolični podatki 
 
Rezultati laboratorijskih preiskav na živalih in ljudeh kažejo, da je vnos stirena hiter in da 
se obsežno porazdeli po telesu.  Vnos je v glavnem skozi pljuča in v manjšem obsegu 
skozi kožo in z zaužitjem. Astrand (1) je raziskoval vnos stirena skozi pljuča z
vdihovanjem stirena (210 in 630 mg/m3 oz. 50 in 150 ppm) pri 14 zdravih subjektih med 
počitkom in med 30 minutnimi intervali dela. Merili so koncentracijo stirena v krvi. Rezultati 
meritev so pokazali zelo hiter vnos stirena. Pri lahkem delu (50 W) alveolarna ventilacija 
narašča za približno trikrat, medtem ko se alveolarna koncentracija stirena komaj 
spreminja. Koncentracija stirena v arterijski krvi je trikratna pri lahkem delu kot pri počitku. 
Riihimäki & Pfäffli (2) je meril delež vnosa stirenovih hlapov pri dveh prostovoljcih, ki sta 
nosila tanek pajac in nogavice in sta bila izpostavljena stirenovim hlapom koncentracije 
2520 mg/m3 (600 ppm) za 3,5 ure, vključujoč 3 delovne intervale, vsak posamezni interval 
pa je trajal 10 minut. Nosila sta celoobrazno masko za zaščito dihal, temperatura pa je 
bila 250C pri 50 % relativni vlažnosti. Koncentracija v krvi je dosegla vrh po 3 urah 
izpostavljenosti, nato pa je začela padati naslednje 4 ure. Stiren se porazdeli po telesu in 
se skladišči v lipidih. Ta se kasneje počasi izloča iz tkiv, kar nakazuje na potencialno 
bioakumulacijo pri ponavljajoči dnevni izpostavljenosti. 

Z mešanim delovanjem sistema oksidaz se stiren pretežno biotransformira kot 7,8 epoksid. 
Glavni urinarni metabolit je alfa-hidroksibenzenacetat (mandljeva kislina) in fenilglioksalna 
kislina. Nedavni nastali dokazi nakazujejo na to, da vzorci metabolitskih izločkov nihajo s 
sesalno vrsto. Drugi manj pomembni metaboliti (slika 2.3-1), ki nastajajo z 
biotranformacijo, so lahko pomembni pri toksikološkem ocenjevanju.  

Kinetični podatki kažejo, da se z izpostavljenostjo eksperimentiranih živali povečani 
stopnji stirena stopnjuje nasičenost metabiličnih poti. Razpolovni čas stirena v telesu niha 
z dozo. Testiralo se je območje izpostavljenosti od 189 mg/m3 (45 ppm) do 10 500 mg/m3
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(2500 ppm). Posledica metabolične nasičenosti, kot poročajo, se pripeti pri 2520 mg/m3

(600 ppm) stirena v zraku in proporcionalno narašča odlaganje stirena v maščobo. 

Slika 2.3-1: Glavna metabolična pot stirena (3,4,5,6,7,8) 
 
Pri eksperimentiranju na živalih pri visoki stopnji izpostavljenosti eliminacijo stirena in 
njegovih metabolitov prikazuje dvofazni kinetični model, ki prehaja v enofazni. To 
nakazuje obstoj  nasičenosti metabolične poti. Stopnja izpostavljenosti se lahko oceni z 
kvantitativno analizo alveolarnega zraka ali določitvijo urinarnih metabolitov: mandljeve in 
fenilglioksilne kisline. Prisotnost urinarne mandljeve kisline je večinoma verodostojen 
biološki indikator izpostavljenosti stirena pri človeku. 
 

2.4 Obnašanje stirena v okolju 
 
V atmosferi stiren z lahkoto reagira z hidroksilnimi radikali in z ozonom, z ocenjenim 
razpolovnim časom 4 ure. Ima nizek potencial za reakcijo pri nizki stopnji ozona. Pri 
aerobnih pogojih se stiren hitro razgradi. Razpolovni časi stirena v različnih okoljskih 
snoveh so prikazani spodaj : 
 
Snov                           Razpolovni čas         
Odpadne vode                   0.69 ur                        
Površinska voda                 15 dni                  
Zemlja                                 30 dni                 
Sediment                           300 dni                 
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Zaradi njegovega visokega izparilnega pritiska in zmerno nizke topnosti, je hlapnost iz 
vode važen porazdelitveni proces. Glede na njegovo Kow vrednost se za stiren 
napoveduje, da bo zmerno mobilen v zemlji. Kow vrednost tudi nakazuje možnost za 
bioakumulacijo. Toda analogno kot toluen in ksilen, se tudi stiren ne akumulira v vodnih 
organizmih. 
 

2.5 Toksičnost 
 
V nadaljevanju bodo predstavljeni akutni učinki stirena na živalih in stirenovi akutni učinki 
opaženi na ljudeh, toksikologija stirena pri ponavljajoči se izpostavljenosti, študij 
toksičnosti stirena, karcinogeni in razmnoževalno-razvojni učinek stirena ter ekotoksičnost  
stirena. 

2.5.1. Akutni učinek stirena 
Akutni učinki so nenadni učinki, ki se hitro razvijejo pri izpostavljenosti določeni kemični 
snovi. V tabeli 2.5.1-1 je prikazan akutni učinek stirena na živalih, medtem ko je v tabeli 
2.5.1-2 prikazan akutni učinek stirena opažen na ljudeh.  
 
Tabela 2.5.1-1: Akutni učinek stirena na živalih 
 

Organizem Tip testa Pot vnosa Sporočena doza  
(Normalna doza) 

Učinek Vir 

Morski 
prašiček 

LCLo vdihavanje  
12 g/m3/14h 
(12000 mg/m3)

Čutila : solzenje oči
Vedenjski : mišična 
slabost, antipsihotičen  

Journal of Industrial 
Hygiene and Toxicology. 
Vol. 24, Pg. 295, 1942.(9) 

Miš LC50 vdihavanje  
9500 mg/m3/4h 
(9500 mg/m3)

"Toxicometric Parameters of 
Industrial Toxic Chemicals 
Under Single Exposure," 
Izmerov, N.F., et al., 
Moscow, Centre of 
International Projects, 
GKNT, 1982Vol. -, Pg. 106, 
1982. (10) 

Kunec LCLo vdihavanje 4000 ppm/4h 
(4000 ppm) 

 Union Carbide Data Sheet. 
Vol. 12/13/1963. (11) 

Podgana LC50 vdihavanje  
12g/m3/4h 
(12000 mg/m3)

Archives of  Environmental 
Health. Vol. 18, Pg. 878, 
1969. (12)  

Sesalac 
(vzorec 
nespecificiran) 

LD50 zaužitje > 1500 mg/kg 
(1500 mg/kg) 

 Gigiena i Sanitariya. For 
English translation, see 
HYSAAV. Vol. 39(4), Pg. 
86, 1974. (13) 

Miš LD50 zaužitje 316 mg/kg 
(316 mg/kg) 
 

Progress Report for 
Contract No. NIH-NCI-E-C-
72-3252, Submitted to the 
National Cancer Institute by 
Litton Bionetics, Inc. Vol. 
NCI-E-C-72-3252, Pg. 
1973. (14) 

Podgana  LD50 zaužitje 2650 mg/kg 
(2650 mg/kg) 
 

Vedenje: zaspanost 
(splošne depresijske 
lastnosti) 
Jetra : drugačne 
spremembe 

Science Reports of the 
Research Institutes, Tohoku 
University, Series C: 
Medicine. Vol. 36(1-4), Pg. 
10, 1989 (15) 

Miš LD50 intraperitualno 660 mg/kg 
(660 mg/kg) 

 Arzneimittel-Forschung. 
Drug Research. Vol. 19, Pg. 
617, 1969. (16) 

Podgana LD50 Intraperitualno 898 mg/kg 
(898 mg/kg) 

 Environmental Research. 
Vol. 40, Pg. 411, 1986. (17) 

Miš LD50 intravenozno 90 mg/kg 
(90 mg/kg) 

 Arzneimittel-Forschung. 
Drug Research. Vol. 19, Pg. 
617, 1969. (18) 
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Tabela 2.5.1-2: Akutni učinek stirena opažen na ljudeh 
 

Organizem Tip testa Pot vnosa Sporočena doza  
(Normalna doza) 

Učinek Vir 

Človek TCLo vdihavanje  0.02mg/m3

(0.02mg/m3)
Čutila : oči Gigiena i Sanitariya. 

For English 
translation, see 
HYSAAV. Vol. 26(8), 
Pg. 11, 1961. (19) 

Človek TCLo vdihavanje 376ppm/1h 
(376ppm) 

Periferno živčevje in 
občutki: šibka 
ohromelost brez  
omrtvičenja (ponavadi 
živčnomišična blokada) 
Vedenje : motorične  
spremembe 

Archives of 
Environmental Health. 
Vol. 16, Pg. 656, 
1968.  (20) 

Človek TCLo vdihavanje 600ppm 
(600ppm) 

Čutila: spremembe 
vonja,solzenje oči

AMA Archives of 
Industrial Health. Vol. 
14, Pg. 387, 1956. 
(21) 

Kot je razvidno iz tabele 2.5.1-2 razvidno, prihaja že pri zelo nizki izpostavljenosti stirenu 
do učinka na oči. 
 
2.5.2 Toksikologija stirena pri ponavljajoči se izpostavljenosti (22) 
2.5.2.1 Toksikologija stirena pri ponavljajoči se izpostavljenosti pri živalih (22) 

Vdihavanje stirenovih hlapov pri podganah pri koncentraciji 5460 mg/m3 (1300 ppm) 7 
ur/dan nekaj mesecev ne kaže škodljivih učinkov na ledvice in ne povzroča sprememb v 
številu eritrocitov, koncentraciji hemoglobina in številu levkocitov. Pri raziskavah tudi niso 
zasledili pomembnih morfoloških sprememb na pljučih podgan. 

Pri podganah, ki so bile izpostavljene inhalaciji stirena koncentracije 1260 mg/m3 (300 
ppm) 6 ur/dan, 5 dni na teden do 11 tednov, so se razvile proteinske spremembe v 
možganih, indicirali so se strupi metabolitskih encimov v jetrih, histološke spremembe v 
jetrih, odvajanje glutationa (GSH), ki ga vsebujejo jetra in ledvice. Odvajanje glutationa 
GSH pri 420 mg/m3 (100 ppm) se ni pojavilo.  
Vdihavanje stirenovih hlapov pri kuncih in opicah pri koncentraciji 5460 mg/m3 (1300 
ppm) 7 ur/dan nekaj mesecev ne kaže škodljivih učinkov na ledvice in ne povzroča
sprememb v številu eritrocitov, koncentraciji hemoglobina in številu levkocitov.  Pri 
raziskavah tudi niso zasledili pomembnih morfoloških sprememb na pljučih. 

Vdihavanje stirenovih hlapov pri morskih prašičkih pri koncentraciji 5460 mg/m3 (1300 
ppm) 7 ur/dan nekaj mesecev povzroča smrt 10 % testiranih živali po prvi 
izpostavljenosti z vidnimi pljučnimi vnetji. Pri izpostavljenosti 2730 mg/m3 (650 ppm), 7 
ur/dan za 214-360 dni ni zaznati sprememb na pljučih morskih prašičkov. 

Oralne predakutne študije so se izvajale na podganah in na slednih psih. Študije na 
samicah podgan so pokazale spremembe v naraščanju teže ledvic in jeter. Nobenega 
učinka ni bilo opaziti pri dozi 133 mg/kg telesne teže (NOAEL). 19 mesečni študij na 
psih je pokazal blago krvno anemijo s tvorbo »Heinzovih telesc«. Učinek je bil opažen pri 
dozi testiranja 200 mg/kg telesne teže (LOAEL). 
 

2.5.2.2 Toksikologija stirena pri ponavljajoči se izpostavljenosti na ljudeh (22,23) 

Opravljene so bile najrazličnejše preiskave, ki so v preiskavo vključile učinek stirena na 
živčni, krvni in imunski sistem, ledvice in urinarni trakt, prebavni trakt, jetra, 
kardiovaskularni in respiratorni sistem ter na endokrilne organe. 
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Večina študij krvnih sistemov ne ustvarja kakršnihkoli pozitivnih rezultatov, samo v eni 
študiji je bilo ugotovljeno rahlo padanje trombocitnih števil pri delavcih izpostavljenih 
stirenu že več kot 10 let. V različnih študijah tudi spremembe jetrne funkcije niso bile 
dokazane. Pri študijah izpostavljenosti nižji koncentraciji stirena, so se navadno uporabljali 
parametri, kot so aktivnosti serumskih encimov jetrnega izvora (posebno za gamma-GTP), 
ki pa ne dajo zanesljivih rezultatov. V nekaterih študijah je zabeleženo rahlo zmanjšanje 
respiratornega sistema. Rahle motnje vizualne motorike in psihomotoričnega učinka so 
bile zabeležene pri stirenu, kjer so koncentracije stirena presegle 210 mg/m3 (50 ppm). 
Medtem ko se je naraščanje pojava bolezenskih sprememb v elektroencephalografskem 
zapisu pokazalo pri koncentraciji stirena nad 420 mg/m3 (100 ppm). Študije so tudi 
pokazale podaljšanje reakcijskega časa pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu nad 630 
mg/m3 (150 ppm), medtem ko odgovarjajoče razmerje med koncentracijo in reakcijo ni 
bilo dokazano. Koncentracija stirena brez opaznih negativnih vplivov (NOAEL) ni 
določena (23). Najnižja koncentracija stirena (LOAEL) z opaznim škodljivim učinkom je 
15 ppm (23). 
 
2.5.3 Študij genotoksičnosti stirena (22) 
2.5.3.1 Študij genotoksičnosti in vitro in v živalih (22) 

Študije genotoksičnosti so pokazale, da je stiren potencialno mutagen le po metabolični 
aktivaciji. »In vitro« mutagenski testi na bakterije, kvasne celice in celice sesalcev so 
proizvod nasprotujočih rezultatov za stiren zaradi razlik v aktivaciji oziroma neaktivaciji 
stirena v različnih študijah. Zveza med koncentracijo in učinkom je dokazana v 
posamičnih »in vitro« študijah. Rezultati testov na kromosomske spremembe glede 
stirena v eksperimentalnih sesalcih so nasprotujoči. 

Pri študiju genotoksičnosti pa poročajo o treh pozitivnih študijah, od tega 2 študiji na miših 
in 1 študiji na podganah. Zveza med koncentracijo in učinkom je bila ugotovljena pri 
indukciji SCE v miših izpostavljenosti stirenu v zraku koncentracije več kot 1260 mg/m3

(300 ppm). Pet drugih študij na živali daje negativne rezultate. Študije genotoksičnosti so 
pokazale, da glede na razlike v rezultatih, razlike v vrsti izpostavljenosti, razlike v trajanju 
izpostavljenosti, razlike v vrsti in rodu testiranih živali, majhnemu številu razpoložljivih 
študijev o sesalcih, ni mogoče podati zveze med koncentracijo in učinkom. 
 
2.5.3.2 Študij genotoksičnosti v somatskih celicah  človeka (22) 

Poznavanje možnih genetskih učinkov stirenu izpostavljenih delavcev je še vedno 
neustrezno za kakršnokoli ekstrapolacijsko odvisnost koncentracije glede na reakcijo. 
Razpoložljive informacije kažejo na strukturno somatsko kromosomske spremembe v 
perifernih krvnih limfocitih delavcev poklicno izpostavljenih visokim koncentracijam stirena 
v industriji armirane plastike. 
 
2.5.4 Karcinogeni učinek stirena (22) 
2.5.4.1 Karcinogeni učinek stirena pri živalih (22) 

Oralno doziranje stirena mišim povzroči značilno naraščanje pljučnih tumorjev v vrsti O20 
pri dozi 1350 mg/kg telesne teže in sumljivo naraščanje pljučnih tumorjev v vrsti B6C3F1 
pri 300 mg/kg telesne teže p.o., medtem ko je bilo ugotovljeno, da ni značilnega 
naraščanja tumorjev pri vrsti C57B1, ko se stiren dozira pred in po kotenju v koncentraciji 
300 mg telesne teže p.o..
Pri dveh študijah podgan, ko se je stiren doziral oralno v dozah od 500 do 1350 mg/kg 
telesne teže, pa se ne indicira značilno naraščanje tumorjev. Opazovala se je inhalacija 
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na podganah, ki so bile izpostavljene stirenu koncentracije 600-1000 ppm, kjer je bilo 
ugotovljeno, da se povečuje število lipomov, vendar ni vzorčne relacije na stiren. 

Študija je pokazala, da stiren, ki ga doziramo pri dozi 1350 mg/kg telesne teže za vrsto 
O20, povzroča naraščanje pljučnih tumorjev v miših.

Stiren 7, 8 oksid povzroča luskavi celični karcinom v ospredju trebuha pri podganah, ki se 
jim oralno dozira v dozi od 50-250 mg/kg telesne teže. 

V drugi študiji podgan, ko se je doziral stiren oksid v koncentraciji 100-150 mg/kg telesne 
teže na dan, 4 – 5 dni na teden, sta se pojavila oba karcinoma, tako karcinom luskavih 
celic kot pljučen karcinom. Ko se je s stiren oksidom pobarvala koža mišk koncentracije 
50 ali 100 g/kg, se pri miškah niso pojavili kožni tumorji.   
 
2.5.4.2 Karcinogen učinek stirena pri človeku (22) 

Nekaj poročil in epidemioloških preiskav navaja naraščanje rizika limfnega in krvnega raka 
pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri proizvodnji stirena, polistirena in stiren butadien 
kavčuka. Ne glede na predhodno ni zadostnih dokazov, ki bi potrjevali direktno zvezo med 
stirenom izpostavljenimi delavci in njihovo povečano obolelostjo za rakom. Ocenitev 
podatkov je običajno zelo zapletena, saj se v delovnem okolju običajno poleg stirena 
nahajajo tudi druge hlapne substance. 
 
2.5.5 Razmnoževalno / razvojni učinek stirena 
2.5.5.1 Razmnoževalno / razvojni učinek stirena pri živalih  

Tumorji na pljučih so se pojavili pri potomcih miši, katerim se je stiren doziral oralno v dozi 
1350 mg/kg telesne teže (24). Študiji na miših ne poročajo o razvoju ali učinkih na 
razmnoževanje pri vdihovanju 150 ali 300 ppm stirena za 5 dni (6 ur/dan) (25). 
 
2.5.5.2 Razmnoževalno / razvojni učinek stirena pri človeku 

Študije na človeku ne poročajo o naraščanju razvojnih anomalij potomcev pri delavkah, ki 
delajo v industriji plastike, medtem, ko pri njih narašča število spontanih abortusov in se 
zmanjšuje število rojstev. Ne glede na te študije ni mogoče zaključiti, da je vzrok temu 
izpostavljenost stirenu, ker je število podatkov premajhno in tudi zaradi drugih faktorjev, ki 
vplivajo na število rojstev (26). 

2.5.6 Ekotoksičnost stirena 
Stiren je lahko hlapljiv in je težko vzdrževati izpostavljenost konstantnim koncentracijam 
stirena pri vodnih testih. Zato študije poročajo o uporabnih testih, ki dajejo prednost 
pretočnim študijem, študijem monitoringa in študijem, kjer poteka minimalna hlapljivost 
stirena. Rezultati za vodno toksičnost so podani v tabeli 2.5.6 -1. 
 
Tabela 2.5.6 -1: Vodna toksičnost stirena (27) 
 

Vzorec Vrsta testa / trajanje Rezultati testa 
(mg/l) 

Fathead minnow Pimephales promelas 
(riba) 

96 ur LC50 
96 ur LC50 

4,02 
10 

Vodna bolha Daphnia magna 
(nevretenčar) 

48 ur EC50 4,7 

Dvoživka Hyalella azteca (nevretenčar) 96 ur LC50 9,5 
Selenastrum capricomulum (alge) 72 ur EC50 4,9 
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2.6 Ocena izpostavljenosti 
 
2.6.1 Izpostavljenost človeka 
Stiren je tekočina pri sobni temperaturi in tlaku. Zato je potrebno glede izpostavljenosti na 
stiren oceniti tveganje, ki nastane pri vseh oblikah izpostavljenosti, to je pri inhalaciji, 
dermalno in če se ga vnese oralno. Glede na to, da je stiren lahko hlapljiv, je največja 
verjetnost za izpostavljenost pri inhalaciji, kar se nanaša tako na proizvodne delavce, ki so 
pri svojem delu izpostavljeni stirenu, kakor tudi na splošno populacijo. Potencialne 
možnosti izpostavljenosti so : 
• zrak v hiši, kjer je stirenu izpostavljena v glavnem splošna populacija, 
• okoljski zrak v urbanih naseljih, 
• izpostavljenost delavcev v proizvodnji armirane plastike in proizvodnji polistirena, 
• stiren je bil najden tudi v hrani, ki je bila pakirana v polistirensko embalažo (v jogurtu 

do 0,02 µg/l) (28) in v vodi (0,05 do 0,1 µg/l) (29,30).   

2.6.1.1 Poklicna izpostavljenost (22) 

Poklicno izpostavljenost stirenu bi lahko razdelili glede na vrsto delovnega procesa, kjer 
se uporablja stiren. Pri proizvodnji polistirena so delavci glede kemijske škodljivosti v 
glavnem izpostavljeni stirenu. Pri aplikaciji ojačitvene plastike, kjer je stiren tako topilo kot 
reaktant za kopolimerizacijo, je stiren najvažnejši onesnaževalec delovnega okolja. Razen 
stirenu so delavci v taki proizvodnji izpostavljeni tudi še steklenim vlaknom, katalizatorjem, 
zamreževalcem, čistilnim sredstvom in drugim kemikalijam. V nadaljevanju bodo 
predstavljene koncentracije emisij stirena pri proizvodnji stirena, polistirena in pri aplikaciji 
ojačitvene plastike, ki jih navajajo različni avtorji. Emisije stirena, katerim so izpostavljeni 
delavci v Republiki Sloveniji, so predstavljene v poglavju 7.  

Proizvodnja stirena in polistirena: 
Glede na razpoložljiva poročila je koncentracija stirena izmerjena pri proizvodnji 
polistirena v splošnem manjša kot 21 mg/m3 (5 ppm), četudi lahko slučajna vrednost 
doseže celo 210 mg/m3 (50 ppm) in več.

Aplikacija ojačitvene plastike: 
Podatki, zbrani na področju ojačitvene plastike kažejo na mnogo višje koncentracije 
stirena v delovnem okolju, kot so koncentracije stirena pri proizvodnji polimerizacije 
stirena. 
Koncentracije stirena, ki so bile izmerjene pri izdelavi ojačitvene plastike (Zielhuis et al., 
(31); Gotell et al., (32), Bodnei et al., (33); Rosensteel&Meyer, (34) kažejo v glavnem na 
mnogo višje koncentracije stirena v delovnem okolju, kot so pri proizvodnji polimerizacije 
stirena, saj je bila izmerjena najvišja koncentracija kar  6300 mg/m3 (1500 ppm), čemur 
pa je potrebno nameniti še posebno pozornost. 
 
2.6.2 Okoljska izpostavljenost 
Viri okoljske izpostavljenosti stirena so : 
• zrak v hiši, kjer je stirenu izpostavljena v glavnem splošna populacija. Stiren se lahko 

sprošča iz gradbenih in potrošniških materialov, 
• okoljski zrak v urbanih, podeželskih in predmestnih naseljih, 
• v vodi, 
• v zemlji in 
• v sedimentu.
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Pričakovane okoljske koncentracije PECs (Predicted Environmental Concentrations) se 
računajo glede na specifičnost proizvodnje in/ali proizvodnih procesov. Izvedejo se 
splošne kalkulacije za proizvodnjo in specifične kalkulacije, ki pokrivajo 93 % proizvodnje 
in so pri izračunu bolj verodostojne kot splošne kalkulacije. Za izračun PECs se 
upoštevajo različne procesne stopnje, kombinacije nekaterih specifičnih kalkulacij, 
pogreškov iz Tehničnih smernic TGD (Technical Guidance Document). S programom 
EUSES po metodi TGD se izračuna koncentracija PECs, ki so prikazani v tabeli 2.6.2-1. 
 
Tabela 2.6.2-1: Koncentracija PECs za stiren (1) 
 

Voda 
(µg/l) 

Sediment 
(µg/kg) 

Zrak 
(µg/m3)

Zemlja 
(µg/kg) 

Specifična lega (proizvodnja 
in /ali proces) 

0,025 - 20 0,21 – 169 0,1 - 85 0,38 – 35.2 

Splošni produkti 12 99 99 26300 
Procesi:  GP-,HI-PS 0,23 1,95 97 8,4 

EPS 4,6 38,7 47 43 
ABS 2,9 24,3 29 27 
SAN 1,2 10,1 12 11 
SB - kavčuk 3,1 26,0 31 29 
SB- latex 2,5 21,1 26 24 
Proizvodnja UPE      

 smole 
7,1 60,2 18 63 

Uporaba UPE smole  59 4,2 
Regionalen 0,052 0,37 0,03 0,002 

Opomba: PECs za proces polimerizacije in podobno ni prikazan (za zrak je pod 1 µg/m3, za zemljo je    
pod 1 µg/kg, za vodo in sediment je podobno kot pri regionalnem). Vrednosti pri splošnih             

 produktih so le informativne. 

2.7 Toksičnost, nevarnost in tveganje 

2.7.1 Človek in živali  
Povprečen vonj detekcije stirena je pri 3,06 mg/m3 (0,73 ppm) za neadaptirane subjekte.
Ta vrednost se upošteva kot prag detekcije stirena. Vonj postaja močnejši, vendar ne 
neprijeten, pri okoli 420 mg/m3 (100 ppm). S krajšo izpostavljenostjo koncentraciji preko 
840 mg/m3 (200 ppm) hlapi stirena dražijo oči in nos.  

Učinek na centralni živčni sistem se začne pojavljati v območju od 210 - 840 mg/m3 (50 -
200 ppm). Izrazito poslabšanje reakcijskega časa in telesnega ravnotežja je bilo 
ugotovljeno pri koncentracijah, ki presegajo 840 mg/m3 (200 ppm). 
Akutni učinek :
Akutna izpostavljenost človeka stirenu se kaže v dihalnem učinku, kot so draženje 
sluznice, draženju oči in gastrointestinalnem učinku.  

Kronični učinek (nerakotvoren) :
Kronična izpostavljenost človeka stirenu se kaže kot učinek na centralni živčni sistem in 
sicer kot: manjši glavoboli, utrujenost, slabost, depresija, slabo delovanje centralnega 
živčnega sistema (poslabšanje reakcijskega časa, spomina, vidne motorične hitrosti in 
natančnosti), izgubljanje sluha, periferna nevropatija (živčna bolezen) in majhen učinek na 
nekatere ledvične encimske funkcije. Študije na živalih navajajo učinke stirena na 
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centralno živčni sistem, jetra, ledvice, oči in draženje nosu. Vplivi na jetra, kri, ledvice in 
želodec so bili opaženi pri živalih pri kronični oralni izpostavljenosti.  

Razmnoževalno / razvojni učinek:
Študije, ki so bile opravljene na ljudeh, ne poročajo o naraščanju sprememb na plodih pri 
ženskah, ki delajo v industriji plastike, medtem ko pa narašča pogostost spontanih 
abortusov in pada število rojstev pri delavkah, ki so izpostavljene stirenu (25), vendar je  
nemogoče v celoti potrditi, da je to vzrok  izpostavljenosti stirenu na delovnem mestu, 
zaradi premajhnega števila podatkov in ker drugi faktorji vplivajo na rodnost. Študije na 
živalih ne poročajo, da vdihavanje stirena vpliva na razmnoževalno / razvojni učinek. 
Tumorji na pljučih so bili najdeni pri mišjih plodih. 

Tveganje glede rakotvornosti:
Nekaj epidimeoloških študij omenja naraščanje tveganja za nastanek levkemije in 
limfe(lymphoma)  pri izpostavljenosti stirenu (26). Kakorkoli že, iz zbranih rezultatov študij 
ne moremo z gotovostjo reči, da je temu vzrok izpostavljenost stirenu, ker so delavci na 
delovnih mestih lahko izpostavljeni različnim kemikalijam hkrati in ker je število zbranih 
podatkov med koncentracijami na delovnem mestu in trajanjem izpostavljenosti 
premajhno. Študije na živalih dajejo spreminjajoče rezultate. Mednarodna agencija za 
raziskovanje raka IARC (International Agency for Research on Cancer) razvršča stiren v 
skupino 2B (23). V to skupino spadajo snovi, kjer je rakotvorno delovanje mogoče, ni pa 
za to zbranih še dovolj dokazov. Stiren oksid, ki je reaktiven metabolit stirena, je pri 
študijih glede rakotvornosti pokazal, da je rakotvoren pri zaužitju. Stiren oksid je bil odkrit 
pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu. IARC razvršča ta metabolit (stiren oksid) v 
skupino 2A (24,35). V to skupino spadajo snovi, kjer je verjetno, da snovi povzročajo 
raka pri ljudeh.  Razvojno raziskovalni oddelek agencije za varstvo in zaščito okolja 
(Environmental Protection Agency 's office of research and development) je posodobil 
predhodno oceno potencialne rakotvornosti stirena in zaključil, da je primerno, da se 
stiren razvrsti v skupino C, kjer je rakotvorno delovanje mogoče. EPA (Environmental 
Protection Agency) pa še ni razvrstil rakotvornosti stirena in je to kemikalijo vključil v 
enotni informacijski sistem tveganja IRIS (Integrated Risk Information System ), kjer se bo 
ponovno preučila razvrstitev stirena (36). 
 
2.7.2 Okolje 
Vrednosti LC50 so za vse testirane vzorce zelo podobne. Dobljeni podatki služijo kot 
osnova za nadaljnje testiranje. Pričakovane vrednosti ločilnega koeficienta oktanol – voda, 
ki temelji na nepolarnem narkotičnem mehanizmu, se tudi dobro ujemajo z izmerjenimi 
vrednostmi. Ocenjeni faktor 100 se uporablja za najnižje LC50 in daje 40 µg/l PNEC 
(Predicted Environmental no Effect Concentrations - pričakovana okoljska koncentracija, 
kjer ni nobenega učinka). Na voljo ni informacij o toksičnosti stirena v sedimentnih 
organizmih, tako da se uporablja ravnotežna ločilna metoda za oceno PNEC, ki je 340 
mg/kg v sedimentu. PNEC za mikroorganizme v prečiščeni odpadni vodi je 5 mg/l, pri 
čemer se je test izvajal na mulju. 

Ena študija toksičnosti stirena na deževnike je na razpolago, vendar ni dovolj, da bi 
upoštevali dobljeno PNEC. Zato se PNEC določi z ravnotežno ločilno metodo in znaša za 
zemljo 255 mg/kg. 

Prav tako ni na razpolago dovolj podatkov glede učinkov stirena na organizme v 
okoljskem zraku. Ne glede na to so določili 60 mg/m3 kot vrednost, kjer sprememb ni 
pričakovati (PNEC). 
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2.8 Ocena tveganja 
 
2.8.1 Poklicno tveganje 
Zaključke poklicnega tveganja lahko strnemo v več točk: 

Akutna toksičnost, ponavljajoča doza toksičnosti, mutagenost, rakotvornost, 
teratogenost
Potrebni ukrepi za znižanje tveganja so predvsem pri tistih delovnim operacijah, kjer je 
MOS (kvocient med izpostavljenostjo in vrednostjo NOAEL) manj kot 1, zato prihaja do 
povišanega tveganja za zdravje delavcev. Za mutagenost, reprodukcijsko toksičnost in 
rakotvornost ni mogoče določiti nivo izpostavljenosti (threshold) pri katerem ni nobenih 
učinkov.  

Delodajalci morajo izdelati sanacijski program za zmanjšanje tveganja in sicer morajo 
zagotoviti (37):  

• Delodajalec mora zagotoviti, da je tveganje, ki ga predstavlja nevarna kemična snov 
za varnost in zdravje delavcev pri delu, odpravljeno ali zmanjšano na najmanjšo 
možno mero. 

• Delodajalec mora nadomestiti nevarno kemično snov ali proces s kemično snovjo ali 
procesom, ki ni nevaren-a ali je manj nevaren-a za varnost in zdravje delavcev, če je 
to tehnično možno. Kadar zaradi vrste dejavnosti tveganja ni možno odpraviti z 
nadomestitvijo nevarne kemične snovi ali procesa s kemično snovjo ali procesom, ki ni 
nevaren-a ali je manj nevaren-a za varnost in zdravje delavcev, mora delodajalec 
zagotoviti, da se tveganje zmanjša na najmanjšo možno mero z uporabo varnostnih in 
preventivnih ukrepov, ki ustrezajo oceni tveganja. Ti ukrepi morajo vključevati po 
prednostnem vrstnem redu: 

a) načrtovanje ustreznih delovnih procesov in tehničnih regulacijskih naprav in 
uporabo ustrezne opreme in materialov, da se prepreči ali čim bolj zmanjša 
sproščanje nevarnih kemičnih snovi, ki lahko predstavljajo tveganje za varnost in 
zdravje delavcev na delovnem mestu, 

b) uporaba kolektivnih varnostnih ukrepov pri izvoru tveganja, kot npr. primerno 
prezračevanje in primerni organizacijski ukrepi, 

c) uporaba individualnih varnostnih ukrepov, vključno z uporabo osebne varovalne 
opreme. 

• Glede na stopnjo in vrsto tveganja mora delodajalec zagotoviti nadzorovanje 
zdravja  

• Delodajalec mora redno in kadar pride do spremembe pogojev, ki lahko vplivajo na 
izpostavljenost delavcev kemičnim snovem, izvajati meritve koncentracij kemičnih 
snovi, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje delavcev na delovnem mestu in pri 
tem upoštevati mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost. 

• Delodajalec mora pri izvajanju ukrepov, temelječih na oceni tveganja, upoštevati 
rezultate meritev iz prejšnjega odstavka. Delodajalec mora v primerih prekoračitev 
mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost ugotoviti vzroke in takoj ukrepati ter 
opraviti kontrolne meritve. Pri izvajanju preventivnih in varnostnih ukrepov mora 
delodajalec upoštevati vrsto te mejne vrednosti. 

• Na osnovi celotne ocene tveganja in splošnih načel za preprečevanje tveganj, mora 
delodajalec sprejeti tehnične in/ali organizacijske ukrepe, ki ustrezajo vrsti 
delovnega postopka, vključno s skladiščenjem, ravnanjem in ločevanjem 
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nekompatibilnih kemičnih snovi tako, da delavce zavaruje pred nevarnostmi, ki jih 
povzročajo fizikalno-kemične lastnosti kemičnih snovi. Delodajalec mora ukrepati po 
prednostnem vrstnem redu, tako da: 

a) prepreči prisotnost nevarnih koncentracij vnetljivih snovi ali nevarnih količin 
kemično nestabilnih snovi na delovnem mestu,  

b) se izogne prisotnosti izvorov vžiga, ki bi lahko povzročili požar in eksplozije, ali 
neugodnim pogojem, ki bi lahko privedli do škodljivih fizikalnih učinkov 
nestabilnih snovi ali mešanic snovi,  

c) zmanjša škodljive učinke za zdravje in varnost delavcev v primeru požara ali 
eksplozije zaradi vžiga vnetljivih snovi ali škodljivih fizikalnih učinkov, ki jih lahko 
povzroče kemično nestabilne snovi ali mešanice snovi. 

• Delodajalec mora zagotoviti, da je oblika, izdelava in dobava delovne opreme in 
varovalnih sistemov za varovanje delavcev v skladu s predpisi o varnosti strojev in 
s predpisi o varnosti proizvodov. Delodajalec mora sprejete tehnične in 
organizacijske ukrepe uskladiti s predpisi, ki urejajo opremo in varovalne sisteme 
in so namenjeni uporabi v potencialno eksplozivni atmosferi. Delodajalec mora 
sprejeti ukrepe za zagotovitev ustreznega nadzora obrata, opreme in strojev ali 
zagotoviti opremo za preprečevanje eksplozij ali sisteme za sproščanje tlaka pri 
eksploziji. 

Draženje kože in oči
Tveganje draženja kože in oči se zmanjša z učinkovito poklicno higieno in uporabo 
ustrezne varovalne opreme. 
 
2.8.2. Okoljsko tveganje 
Okoljsko tveganje nastane pri proizvodnji stirena in njegovi uporabi kot monomera pri 
proizvodnji polimernih sintetičnih kavčukov. Vključuje tudi procese polimerov in 
kavčukovih proizvodov ter njihovih ostankov pri uporabi in njihove odstranitve. Prav tako 
nastane okoljsko tveganje pri uporabi poliestrskih smol. Izračun okoljskega tveganja za 
specifično področje se prav tako vključi v splošno oceno.  

Za vodno rastlinstvo in živalstvo, vključujoč sediment, je razmerje PEC/PNEC za vsa 
področja  in splošno oceno manj kot 1. Razmerje mikroorganizmov v prečiščeni odpadni 
vodi in v zemeljskem okolju je tudi povsod manjše od 1, z izjemo pri posameznem 
proizvodnem procesu, kjer je potrebno izvesti posamezni izračun, ki je tudi bolj 
verodostojen. Pri stirenu tudi ni za pričakovati, da škodljivo vpliva na ozonski plašč.

Glede na dosedanje izkušnje ni potrebe po dodatnih nadaljnjih informacijah oziroma 
testiranjih za znižanje stopnje tveganja, razen že sedaj uporabljenih in predhodno 
navedenih. To zajema vse stopnje in vrste proizvodnih procesov in uporabe izdelkov, ki 
vsebujejo stiren. 

2.9. Zaključek 
 
Nedvomno je potrebno dobro poznati lastnosti stirena, predvsem njegovo škodljivost za 
zdravje ljudi in za okolico. Samo dobro poznavanje lastnosti snovi je temelj za ustrezno 
izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja, kar predstavlja osnovni akt vsakega 
delodajalca.  
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3. KOMPOZITI IN VHODNE KOMPONENTE PRI PROIZVODNJI       

 KOMPOZITOV 

3.1 Uvod  

V tem poglavju bo predstavljenih nekaj osnovnih informacij o laminatih in njihovih 
lastnostih. Ker so lastnosti laminatov odvisne od vrste in lastnosti smolnega sistema bom 
najprej opisala nekaj smolnih sistemov, ki se lahko uporabljajo pri laminaciji, nato pa 
lastnosti smol, ki se pri tem lahko uporabljajo.  

Ker lastnosti laminatov niso odvisne le od vrste smol temveč tudi od vrste vlaken bom v 
nadaljevanju podala tudi nekaj osnovnih lastnosti vlaken in drugih inženirskih materialov. 

Vsekakor pa ne gre pozabiti, da na lastnosti laminatov vpliva poleg količine vlaken, 
uporabljenega smolnega sistema in vrste vlaken tudi geometrija in orientacija le-teh, 
vendar o tem ne bom pisala, ker  bi se občutno povečal obseg naloge.  
 
3.2 Teorija kompozitov 

Kompozite oziroma ojačene materiale dobimo takrat, ko združimo dva ali več materialov, 
da bi dobili kombinacije lastnosti, ki se razlikujejo od lastnosti komponent in jih lahko v 
mnogih primerih vnaprej napovemo. Navadno je kompozit sestavljen iz dveh komponent. 
Ena od komponent kompozita je matica (osnova), druga komponenta pa so utrjevalne 
faze (ojačilni element).
Matica (osnova) daje kompozitu obliko, skrbi za razporeditev utrjevalne faze, zagotavlja 
nosilnost, tako da prenaša obremenitve na utrjevalno fazo, zmanjšuje koncentracije 
napetosti ob napakah, ustavlja oziroma zavira napredovanje razpok in pogosto ščiti 
utrjevalno fazo pred zunanjimi vplivi.  
V osnovi delimo kompozite glede na material matice (osnove) na: 
- kovinske laminate (MMCs – Metal Matrix Composites) 
- keramične kompozite (CMCs – Ceramic Matrix Composites) 
- polimerne kompozite (PMCs – Polimer Matrix Composites)  

Z utrjevalno fazo izboljšamo mehanske lastnosti matice, glede trdnosti in togosti. 
Glede na obliko utrjevalne faze ločimo : 
- kompozite, utrjene z delci, 
- kompozite, utrjene s kosmiči, 
- kompozite, utrjeni z vlakni, 
- strukturni kompoziti 
- kompoziti s polnili. 

Pri kompozitih, utrjenih z delci, ločimo kompozite z velikimi delci in kompozite z malimi 
delci. Kompozite z vlakni delimo na kompozite z neprekinjenimi (kontinuirnimi) vlakni in 
kompozite s prekinjenimi (diskontinuirnimi) vlakni. Med strukturne kompozite spadajo 
laminati in sendvičaste strukture. Kompozite s polnili uporabljamo takrat, kadar želimo 
drugo komponento nadomestiti s cenejšo. 
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3.2.1 Laminati 
Laminati, ki spadajo med strukturne kompozite, so poznani tudi pod imenom »Polimeri 
ojačani z vlakni« (FRP - Fiber Reinforced Polymers), imajo za matico polimer na bazi 
smole in za utrjevalno fazo različna vlakna, kot so steklena, ogljikova, aramidna ter druga. 

Smole, kot so epoksidne in poliestreske, imajo omejeno uporabo v proizvodnji glede 
svojih značilnosti, saj njihove mehanske lastnosti niso zelo visoke, ko jih primerjamo npr. z 
večino kovin. Kakorkoli že imajo pa zaželjene lastnosti oblikovanja. 

Materiali, kot so steklo in aramidi, imajo izjemno visoko natezno in tlačno trdnost. Ko na 
material deluje določena sila, lahko nastane razpoka, ki material oslabi pod njegovo 
»teoretično točko preloma«. Ta problem premagamo, če material izdelamo tako, da ima 
vlaknasto strukturo. Na ta način lahko izkoristimo optimalne lastnosti materiala. Sama 
vlakna izboljšajo natezne lastnosti le vzdolž vlaken, podobno kot vlakna v vrvi.  

Lahko pa smole ojačamo tudi z ojačevalnimi vlakni, kot so steklena, ogljikova in aramidna. 
Tako dobimo laminate izjemnih lastnosti. Smola (matica), ki se razprostira med 
individualnimi vlakni, ščiti vlakna pred poškodbami povzročenimi z abrazijo in udarci. 
Laminate odlikujejo trdnost in togost, enostavno oblikovanje, visoka odpornost na okolje in 
nizka gostota, zato lahko pri nekaterih namenih uporabe celo prekašajo kovine. 

Pri različnih kombinacijah smol in ojačevalnih vlaken, so lastnosti tako dobljenih laminatov 
kombinirane in sicer nekaj od lastnosti smole in nekaj od samih vlaken, kar prikazuje 
spodnja slika. 

Slika 3.2.1. -1 : Prikaz nateznega pritiska in razteznosti vlaken, smole in laminatov       
 ojačanih z vlakni (38) 

 
Na splošno so lastnosti laminatov definirane z : 
1.) lastnostmi vlaken 
2.) lastnostmi smole 
3.) razmerjem med vlakni in smolo v laminatu  (volumska frakcija vlaken) 
4.) geometrijo in orientacijo vlaken v laminatih 
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Prvi dve lastnosti bosta podrobno obravnavani v nadaljevanju. Razmerje  med vlakni in 
smolo je odvisno od vrste proizvodnje. Na lastnosti laminatov vpliva tudi tip smole, ki jo 
uporabimo in oblika vlaken. Medtem ko so mehanske lastnosti vlaken višje kot smole, se z 
višanjem vlaken v volumski frakciji zvišujejo tudi mehanske karakteristike kompozitov. V 
praksi obstajajo omejitve, saj vlakna potrebujejo popolno prevleko s smolo, da so 
učinkovita. Običajni ima ročni nanos, ki je zelo razširjen pri gradnji ladij, omejen dodatek 
ojačitvenih vlaken, ki znaša 30-40 %. Z višanjem kvalitete, nastajajo bolj nenaravni in 
definirani procesi, ki se uporabljajo v industriji aerodinamike, kjer jim je uspelo vključiti do 
19 % utrjevalnih vlaken.   

Tudi geometrija vlaken je zelo pomembna, saj imajo vlakna visoke mehanske lastnosti 
samo vzdolž njihove dolžine, ne pa tudi po njihovi širini. To vodi do visokih anizotropnih 
lastnosti laminatov, v nasprotju s kovinami, saj so mehanske lastnosti laminatov zelo 
različne, ko jih testiramo v različnih smereh. Zelo pomembno je, da navedene lastnosti 
ustrezno upoštevamo. 

Pri laminatih je tudi zelo pomembno, da lahko tudi vnaprej napovemo mehanske 
karakteristike. 
 
3.2.1.1. Vrste obremenitev v laminatih 

Poznamo štiri glavne vrste obremenitev, ki nastopajo v materialih in sicer so to:  
- nateg 
- stisljivost  
- strig 
- upogib  

Nateznost 
Slika 3.2.1.1 -1 prikazuje natezno obremenitev laminatov. Lastnost laminatov glede 
nateznega obremenjevanja je zelo odvisna od lastnosti, predvsem natezne togosti in 
žilavosti ojačevalnih vlaken, daleč bolj, kot pa od same smole, ki jo uporabimo.

Slika 3.2.1.1 -1 : Prikaz natezne obremenitve laminatov (38) 
 

Stisljivost
Slika 3.2.1.1 -2 prikazuje laminate pod tlačno obremenitvijo. Tu je lepljivost in trdnost 
smolnega sistema odločilna, kakor je tudi vloga smole, da daje oporo vlaknom, da so 
zaščitena pred upogibom. 

 
Slika 3.2.1.1 -2 : Prikaz laminatov pod tlačno obremenitvijo (38) 
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Strig
Slika 3.2.1.1-3 prikazuje laminate pri preizkušanju na strižno obremenitev. S to 
obremenitvijo se preizkuša drsenje sosednjih slojev vlaken. Pri tej obremenitvi igra 
odločilno vlogo smola, ki prenaša pritisk čez laminat. Pri tem je potrebno upoštevati, da 
mora imeti smola poleg dobrih mehanskih lastnosti tudi lastnost, da zagotavlja dobro 
vezavo med ojačevalnimi vlakni. Ta medlaminarna strižna trdnost laminatov je pogosto 
uporabljena kot indikator za večplastne laminate.   
 

Slika 3.2.1.1-3 : Prikaz preizkušanja laminatov na strižno     
 obremenitev (38) 
 

Upogibnost
Upogibnost je kombinacija natezne, tlačne in strižne obremenitve. Pri obremenjenosti, kot 
je prikazano na sliki 3.2.1.1-4, je zgornja površina izpostavljena kompresiji, spodnji sloji 
nateznosti in osrednji del laminata je podvržen strižni napetosti. 

 

Slika 3.2.1.1-4: Prikaz preizkušanje laminatov na upogib (38) 
 
3.2.1.2 Primerjava laminatov z drugimi materiali 

Zaradi različnih faktorjev, ki vplivajo na mehanske lastnosti laminatov, dobimo mehanske 
lastnosti laminatov z zelo velikim razponom, saj če pogledamo samo en tip vlaken, 
lastnosti laminatov lahko nihajo celo z faktorjem 10. Primerjave, ki sledijo, prikazujejo 
območja mehanskih karakteristik laminatov. Nižje vrednosti posameznega materiala so 
povezane s proizvodnim procesom izdelave laminata in obliko materiala (npr. brizganje 
steklenih vlaken), višje vrednosti pa so povezane z višjo stopnjo tehnologije (avtoklavsko 
moduliranje), katero lahko najdemo v letalski industriji. 

Za nekaj različnih materialov so prikazani razponi trdnosti in togosti, ki so tudi razpršeni, 
zaradi različnih primesi oz.zlitin. 

Slike 3.2.1.2-1, 3.2.1.2-2 in 3.2.1.2-3 prikazujejo razpon natezne trdnosti, modula 
elastičnosti in gostote različnih materialov. 
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Slika 3.2.1.2 - 1:  Natezna trdnost materialov (38) 

Slika 3.2.1.2 - 2: Modul elastičnosti materialov (38) 
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Slika 3.2.1.2 - 3: Gostota materialov (38) 
 
Lastnosti različnih laminatov so lahko še ugodnejše, če imajo laminati nizke gostote. To je 
posebno važno pri avtomobilih, ladjah, vlakih in letalih.  

Trdnost in togost glede na gostoto laminata lahko boljše prikažemo s sledečima grafoma, 
ki prikazujeta »specifične« lastnosti različnih materialov. Te lastnosti dobimo, če rezultate 
mehanskih karakteristik posameznih materialov delimo s njihovo gostoto.  
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Slika 3.2.1.2 - 4: Specifična natezna trdnost materialov (38) 
 

Slika 3.2.1.2 - 5: Specifični modul elastičnosti (38) 
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3.3 Smolni sistemi 
 
Od vsakega sistema smol, ki se uporablja pri laminatih, se zahtevajo sledeče lastnosti: 
1. dobre mehanske karakteristike, 
2. dobre vezivne lastnosti, 
3. dobra žilavost, 
4. dobra odpornost na okolje. 

3.3.1 Mehanske lastnosti smolnega sistema 
Slika 3.3.1-1 prikazuje odvisnost razteznosti od nateznega pritiska za »idealni« sistem 
smol. Krivulja smole prikazuje po ordinati višino skrajne trdnosti (točka, pri kateri se prične 
plastična deformacija), področje togosti (prikazana z začetno strmino od nič do točke, kjer 
se prične plastična deformacija) in po abscisi velikost razteznosti pri porušenju.  
 

Slika 3.3.1-1:  Diagram »natezna trdnost σ – raztezek ε« za smolni sistem (38) 
 
Ko laminate obremenjujemo v nateznosti, se mora smola deformirati najmanj v takšni 
obsežnosti kot vlakna. Slika 3.3.1-2 prikazuje razteznost do porušenja za E - vlakna, S - 
vlakna, aramidna in visoko trdnostna ogljikova vlakna (ne v laminatni obliki). Tukaj je 
razvidno, da npr. S - steklena vlakna počijo pri raztezku 5,3 % in bodo zahtevala smolo, 
da bo imela vsaj takšen raztezek pri pretrgu, da se s tem dosežejo maksimalne natezne 
lastnosti.  
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Slika 3.3.1-2 : Diagram »natezna trdnost σ – raztezek ε« za različne vrste vlaken  in      
 epoksi smolo (38) 

3.3.2 Vezivne lastnosti smolnega sistema  
Visoka vezivnost med smolo in ojačevalnimi vlakni je neobhodno potrebna za katerikoli 
smolni sistem. S tem bo zagotovljeno, da se obremenitev prenaša učinkovito in bodo 
preprečene razpoke ali razslojevanje med vlakni in smolo pri obremenitvah. 
 
3.3.3 Žilavost smolnega sistema 
Žilavost v splošnem pomeni odpornost nekega materiala na pojavljanje in širjenje razpok. 
Za smolne sisteme pa na splošno velja, večja kot je deformacija smole pred porušitvijo, 
višja bo njena odpornost na širjenje razpok in s tem tudi višja njena žilavost. Nasprotno pa 
bodo sistemi smol z nizko razteznostjo pred porušitvijo kreirali drobljive laminate, ki bodo 
z lahkoto počili. To igra pomembno vlogo pri raztegovanju ojačevalnih vlaken. Nekatere 
informacije o mehanskih lastnostih smolnega sistema, iz katerih lahko sklepamo tudi na 
žilavost, nam daje krivulja »natezna trdnost σ – raztezek ε« (slika 3.3.1-1). 
 
3.3.4 Okoljske lastnosti smolnega sistema 
Dobra odpornost na okolje (voda oz. vlažnost, temperatura, izpostavljenost sončnim 
žarkom, …) in druge agresivne substance, skupaj z možnostjo recikliranja, so zelo 
pomembne lastnosti za sisteme smol. Te lastnosti so še posebej važne za npr. plovila. 
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3.4 Vrste smol 

Smolam, ki se uporabljajo za z vlakni ojačane laminate, včasih rečemo tudi »polimeri«. 
Sestavljene so iz dolgih verig, ki jih sestavlja mnogo manjših ponavljajočih enot. Umetno 
narejene polimere običajno imenujemo »sintetične smole« ali enostavno »smole«. 
Polimere lahko razvrstimo na dva tipa in sicer, med termoplaste in termoformirane, glede 
na učinek toplote na njihove lastnosti. 

Termoplasti se, tako kot na primer kovine, s segrevanjem omehčajo in eventualno talijo, 
nato pa z ohlajevanjem ponovno preidejo v trdno obliko. Ta proces prehajanja se izvaja 
tako pogosto, kot želimo in brez pomembnejših sprememb na lastnosti materialov. Tipični 
termoplasti so najlon, polipropilen in ABS.  

Termoformirani materiali ali »termoseti« se formirajo s kemijsko reakcijo, kjer se smola in 
trdilec ali smola in katalizator zmešajo in podvržejo nereverzibilni kemijski reakciji, kjer 
formirajo trdne, netaljive produkte. V nekaterih termosetih, kot so fenolne smole, se hitro 
hlapljive substance proizvajajo kot stranski produkti (kondenzacijska reakcija). Druge 
termoformirane smole, kot so poliester in epoksi pa polimerizirajo in pri tem ne proizvajajo 
kakršnihkoli hitro hlapljivih produktov, kar je manj zahtevno kot v prvem primeru (reakcija 
adicije). Ko so enkrat posušeni, se termoseti pri segrevanju ne povrnejo v tekočo obliko, 
četudi se nad določeno temperaturo njihove mehanske karakteristike značilno spremenijo.  

Čeprav je veliko različnih vrst smole, ki se uporabljajo v industriji laminatov, se v glavnem 
uporabljajo trije tipi in to poliestrska, vinilestrska in epoksi. 

 

3.4.1 Poliestrska smola 
Poliestrska smola je zelo pogosto uporabljena, posebno pri proizvodnji ladij in čolnov.  

Poliestrska smola je nenasičene oblike, ki se termoformira. Primerna je za delo pri 
normalnih delovnih pogojih, kjer se iz tekoče oblike zamreži v trdno. Nenasičena 
poliestrska smola je drugačna od nasičene, kot je Teryelene, ki se ne more zamrežiti na ta 
način. Ponavadi rečemo nenasičeni poliestrski smoli »poliestrska smola« ali kar 
»poliester«.   

Estre dobimo s polikondenzacijo večvalentnih alkoholov in večvalentnih karboksilnih kislin.  

Nenasičene poliestrske smole dobimo iz nenasičenih alifatskih dikarboksilnih kislin 
(maleinske kislina  - cis butendiojska kislina, fumarna kislina– trans butendiojska kislina, 
tudi v zmesi z nasičenimi dikarboksilnimi kislinami npr. z adipinsko kislino 
(1,4butandikaroksilna kislina C6H1004), ftalno kislino (1,2 benzen dikarboksilna kislina 
C8H6O4) in diolov (dvovalentnih alkoholov: glikol, 1,2 – propandiol). Strukturne formule prej 
omenjenih kislin so prikazane v nadaljevanju: 
 
Maleinska kislina:

OH
OH

O

H

H

O
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Fumarna kislina :

OH
OH

O

H

O
H

Adipinska kislina :

OH
OH

O

O
Ftalna kislina :

O

O OH
OH

 

Poleg navedenih dikarbokslinih kislin, glikolov in monomerov, uporabljamo še druge, tako, 
da dobimo poliestre različnih lastnosti. Dva različna tipa poliestrske smole uporabljamo v 
standardnih laminacijskih sistemih in sicer ortoftalno in izoftalno. Ortoftalna poliestrska 
smola je standardna smola, ki se množično uporablja, medtem ko se izoftalna uporablja 
za gradnjo ladij, predvsem zaradi njene visoke vodne odpornosti. 

Slika 3.4.1-1 prikazuje idealno kemijsko strukturo tipičnega poliestra, ki je proizveden z 
reakcijo med fumarjevo oz. maleinsko kislino, glikolom in izoftalno kislino. Zapisana je 
pozicija estrske skupine (CO – O – C) in reaktivno mesto (C* = C*), ki je  znotraj verige. 
 

Slika 3.4.1-1: Idealna kemijska struktura tipičnega izoftalnega poliestra (38) 
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Večinoma so poliestrske smole viskozne, svetlo rumene barve, ki običajno vsebujejo 
stiren. Dodatek stirena je do 50 % in naredi smolo lažjo za rokovanje, ker zniža njeno 
viskoznost. Stiren tudi omogoča zamreženje smolnega sistema. Poliestrske smole imajo 
omejen rok trajanja. Zelo majhne količine inhibitorja (oksidacijski katalizator) se dodaja 
smoli med uporabo za upočasnitev želiranja. 
Za uporabnost v kalupih je poliestrskim smolam potrebno dodati različne pomožne 
produkte. Ti so: 
- katalizator 
- pospeševalec 
- aditivi: pigment, polnila, dodatki za kemijsko / požarno odpornost 

Proizvajalci smejo  dobavljati smolo v osnovni obliki ali pa ji že predhodno dodati dodatke. 
Kot je bilo že omenjeno, je potrebno za polimerizacijo precej časa, če se bo uporabila 
sama nenasičena poliestrska smola brez dodatkov. V tem primeru je polimerizacija tako 
počasna, da je v praksi tak postopek skoraj neuporaben. Zato se za dosego polimerizacije 
v doglednem času smoli dodata katalizator in pospeševalec. Katalizator se doda v sistem 
smole malo pred začetno polimerizacijsko reakcijo. Katalizator ni del kemijske reakcije, 
temveč samo enostavno aktivira proces. Pospeševalci se dodajajo katalizirani smoli, da 
omogočijo reakcijski proces pri sobni temperaturi. Ker pospeševalec v odsotnosti 
katalizatorja zelo malo vpliva na smolo, se ga včasih v smolo doda že predhodno. 

Mulekulske verige poliestra so lahko prikazane tudi, kot je prikazano na spodnji sliki, kjer 
'B' indicira reaktivna mesta v molekuli. 

Slika 3.4.1-2: Shematski prikaz poliestrske smole (nezamrežene) (38) 
 
Ob prisotnosti katalizatorja se dodani stiren »S« preplete v polimerno verigo in tvori 
tridimenzionalni preplet (duroplast), kar je prikazano na sliki 3.4.1.-3. 

 

Slika 3.4.1-4: Shematska predstavitev poliestreske smole (zamrežene) (38) 

 

Poliestrski smoli se nato reče, da je zamrežena. Prepletenosti ali zamreženju rečemo 
polimerizacija. Je nereverzibilna kemijska reakcija. 
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Zelo skrbno je potrebno pripraviti smolno mešanico za kalup. Smolo in druge aditive je 
potrebno pred dodatkom katalizatorja dobro premešati. Preveliko katalizatorja povzroči
hitro želiranje.  

Polnilni materiali, ki se uporabljajo pri poliestrskih smolah, morajo zmanjševati ceno 
izdelka in vplivati na izboljšanje njegovih lastnosti. 
 
Polnila se dodajajo v dodatkih do 50 % smole in vplivajo na trdnost in prožnost laminatov. 
Določena polnila lahko vplivajo tudi na požarno odpornost laminatov. 
 
3.4.2 Vinilestrske smole 
Vinilestrska smola je smola, ki se proizvaja z estrifikacijo epoksi smole z nenasičenimi 
monokarboksilnimi kislinami. Reakcijski produkt se nato raztaplja v reaktivnem topilu, kot 
je na primer stiren, katerega vsebuje smola od 35-45 %. 

Vinilestrske smole imajo podobno molekularno strukturo kot poliestrske smole. Razlika je 
le v lokaciji reaktivnih mest, ki so le na koncih molekulske verige. Celotna molekulska 
veriga je sposobna absorbirati hitro obremenjevanje, ki naredi vinilestrsko smolo žilavo in 
bolj prožno kot poliester. Za vinilestrske molekule je značilno malo število estrskih skupin. 
Vinilestr je bolj odporen na vodo in na mnogo drugih kemikalij kot poliester, zato se 
uporablja za cevovode in za cisterne, kjer se shranjujejo kemikalije. 

Slika 3.4.2-1 prikazuje idealno kemijsko strukturo tipičnega vinilestra, kjer sta prikazani 
reaktivni mesti (C* = C*) znotraj molekulske enote. Sinteza vinilestra, ki je prikazan na sliki 
3.4.2.-1, je potekala z reakcijo med epiklorhidrinom, bifenolom A in propensko kislino. 
Strukturne formule navedenih vhodnih komponent so naslednje : 
 
Epiklorhidrin : 

 

ClCH2 CH CH2

O

Bifenol A : 

 
CH3

CH3

OHOH

Propenska kislina : 

 

CH2

O

OH

CH C
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Slika 3.4.2-1: Idealna kemijska struktura vinilestra (38) 
 
Molekulsko verigo vinilestra, ki je predstavljena na sliki 3.4.2.-2., lahko primerjamo s 
poliestrom, vendar je razlika v lokaciji reaktivnih mest. 

 

Slika 3.4.2-2: Shematski prikaz vinilestrske smole (nezamrežene) (38) 
 
Z zmanjšanjem števila estrskih skupin v vinilestru, ko ga primerjamo s poliestrom, je ta 
manj nagnjen k poškodbam s hidrolizo. Posušene molekulske strukture pri vinilestru so 
boj žilave kot pri poliestru, čeprav dosežemo te lastnosti poliestra s povišano temperaturo 
po zamreženju. Slika 3.4.2-3 prikazuje shematski prikaz vinilestrske smole po sušenju. 

 
Slika 3.4.2-3 : Shematski prikaz vinilestrske smole (sušenje) (38) 

3.4.3 Epoksi smola 

Večinoma se epoksi smole proizvajajo s sintezo med epiklorhidrinom in bifenolom A. Že 
leta 1927 so v USA za prodajo pripravili smolo iz epiklorhidrina. Zasluga za prvo sintezo, 
ki je bila leta 1936 iz bifenola A, ki je osnova za epoksi smolo, gre dr. Pierru Castan iz 
Švice in dr. S.O:Greenlu iz ZDA. 
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Epoksi smole imajo višje mehanske karakteristike kot poliestrske ali vinilestrske smole. 
Prav tako so bolj odporne na okoljske spremembe, zato jih  uporabljajo pri proizvodnji 
komponent za  letala. Laminati, pri katerih je za vezivo uporabljena epoksi smola, so tudi 
odpornejši za vodo in zato primerni tudi za uporabo pri gradnji čolnov.   

Izraz »epoksi« se nanaša na kemijsko skupino, ki zajema atom kisika, ki je vezan na dva 
atoma ogljika, ki sta že predhodno vezana na svoj način. Enostavna epoksi struktura je 
prikazana na sliki 3.4.3-1.      

 
Slika 3.4.3-1: Enostavna kemijska struktura enostavne epoksi (etilen oksid) (38) 
 
Običajno se epoksi smolo prepozna po njeni karakteristični jantar ali rjavi barvi. Epoksi 
smola se enostavno in hitro zamreži pri temperaturi od 5 do 1500C, odvisno od izbire 
zamreževalca. Smola se pri zamreževanju zelo malo skrči. Visoka natezna trdnost in 
visoke mehanske karakteristike se dopolnjujejo še z visoko električno izolativnostjo in 
dobro kemijsko odpornostjo. Epoksi najdemo kot vezivo, tesnilno sredstvo v lakih in 
barvah, z laminacijo pa so uporabni tudi v različnih industrijskih aplikacijah. 

Epoksi smole so formirane v dolgih verižnih molekulah podobno kot vinilester z reaktivnimi 
skupinami na koncu verige. Epoksi smole se na reaktivnih mestih formirajo v epoksi 
skupino namesto v estrsko. Odsotnost estrske skupine pomeni, da ima epoksidna smola 
še posebno dobro vodno odpornost. Epoksi molekule tudi zajemajo dva obroča v centru, 
zaradi česar boljše absorbirajo tako mehanske kot termične obremenitve kot linearne 
skupine, kar daje epoksi smoli zelo dobro togost, žilavost in toplotne odpornostne lastnosti. 

Spodnja slika 3.4.3-2 prikazuje idealno kemijsko strukturo tipične epoksi smole, ki je 
proizvedena s sintezo med diglicidil etrom in bifenolom A. Strukturne formule teh 
komponent so naslednje : 

diglicidil eter:

CH2 CH

O

C
H2

O C
H2

CH CH2
O

Bifenol A :

CH3

CH3

OHOH



31 

 

Slika 3.4.3-2: Idealna kemijska struktura tipične epoksi smole (diglicidil eter      
 bifenola –A) (38) 

Epoksidi se, za razliko od poliestrskih smol, zamrežujejo s trdilci raje kot s katalizatorji. 
Trdilci, pogosto amini (dietilentriamin H 2 N- (CH 2 ) 2 - NH-(CH 2 ) 2 -NH 2 ), se uporabljajo za 
sušenje epoksidov z reakcijo adicije, kjer obe snovi vstopata v kemijsko reakcijo. Kemijsko 
pomeni, da sta običajno dve epoksidni mesti vezani s posameznim amino mestom. Ta 
oblika tridimenzionalne molekulske strukture je prikazana na sliki 3.4.3-3. 
 

Slika 3.4.3-3 : Shematski prikaz epoksi smole (zamreženje – 3D struktura) (38) 

Amino molekule reagirajo z epoksidno molekulo v fiksnem razmerju, zato je pomembno, 
da se dobi  pravo razmerje med smolo in trdilcem in s tem zagotovi celotna reakcija. Če
se smola in trdilec ne mešata v pravem razmerju se po zamreženju ne dobijo želeni 
rezultati.  
 

3.5 Želiranje, strjevanje in utrjevanje smol ter primerjava lastnosti nekaterih        
 vrst smol, ki se uporabljajo pri laminaciji 
 
3.5.1 Želiranje, strjevanje (curing) in utrjevanje smol 
Po dodajanju katalizatorja ali trdilca smoli, smola postaja viskoznejša, dokler ne doseže 
stanja, ko se ne bo mogla več pretakati. To stanje imenujemo »želirna točka«. Smola bo 
nadaljevala s strjevanjem, dokler ne bo v celoti želirala in po končanem postopku želiranja 
smola dobi popolne trdnostne lastnosti (včasih je to zelo pozno). Ta reakcija je 
eksotermna. Ta proces je znan kot »strjevanje« (cure) smole. Hitrost strjevanja poliestrske 
ali vinilestrske smole (to sta smoli tipa 1) se nadzira s količino dodanega pospeševalca.  

Pri obeh tipih smol je mogoče, če ocenimo da je to potrebno, pospešiti strjevanje z 
zvišanjem temperature. Pospeševalni učinek toplote je takšen, da dvig temperatura za 
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100C v grobem  podvoji hitrost reakcije. Torej, če smola želira v laminatu 25 minut pri 
200C, bo želiranje trajalo okoli 12 minut pri 300C. Strjevanje pri povišani temperaturi daje 
boljše mehanske karakteristike in mnogo smolnih sistemov ne doseže želenih mehanskih 
lastnosti, če niso dani v utrjevanje. Utrjevanje vključuje povišanje temperature laminata po 
začetni sobni temperaturi strjevanja. Nekatere stopnje utrjevanja se lahko dosežejo 
naravno že pri sobni temperaturi, če pa želimo še boljše lastnosti in krajši čas utrjevanja, 
moramo uporabiti povišano temperaturo. 
 
3.5.2 Primerjava lastnosti smol 
Izbira med smolnimi sistemi, ki jih bomo uporabili in komponentami, je odvisna od številnih 
njihovih karakteristik in sledeče je verjetno najpomembnejše za večino laminatnih struktur: 
1. vezivne lastnosti, 
2. mehanske lastnosti, 
3. odpornost na mikro razpoke, 
4. odpornost na utrujenost, 
5. vodoodpornost.  
 
3.5.2.1 Vezivne lastnosti 

Že predhodno je bilo navedeno, kako pomembne so mehanske lastnosti laminatov. 
Vezivnost smolne matrice z ojačevalnimi vlakni ali jedrnimi materiali v sendvich materialih 
je zelo pomembna. Poliestrska smola ima na splošno najnižje vezivne lastnosti od treh 
razloženih sistemov. Vinilestrska smola ima boljše vezivne lastnosti kot poliestrska, toda 
epoksi sistem ju prekaša in ga navadno najdemo v mnogih visoko-trdnostnih vezivih. To je 
za pričakovati glede na njihove kemijske lastnosti in prisotnost polarnih hidroksilnih in 
etrskih skupin. Epoksidi imajo tudi nizko krčenje. Dobre vezivne lastnosti epoksidov se 
izkoriščajo pri »satovno-jedrnih« laminatih, pri katerih je vezivna površina majhna, kar 
pomeni, da se zahtevajo maksimalne vezivne lastnosti.  

Trdnost vezave med smolo in vlakni ni izključno odvisna od vezivnih lastnosti smolnega 
sistema, ampak tudi od učinka površinskega premaza utrjevalnih vlaken. 
 
3.5.2.2 Mehanske lastnosti 

Pri mehanskih lastnostih smolnih sistemov običajno obravnavamo natezno trdnost in 
togost. Sliki 3.5.2.2 -1 in 3.5.2.2 -2 prikazujeta rezultate za poliester, vinilester in epoksi 
smolni sistem pri 200 C in 800C.  

Slika 3.5.2.2 -1: Primerjava  natezne trdnosti smol   Slika 3.5.2.2 -2: Primerjava togosti             
 (38)                                                                            smol (38) 
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Po 7 dnevnem strjevanju (cure) pri sobni temperaturi se vidi, da ima epoksi smola višjo 
natezno trdnost in togost kot poliester in vinilester. Koristen učinek je viden pri utrjevanju 
(post cure) pri temperaturi 800C za 5 ur. 

Zelo pomembno je za laminate tudi krčenje smole med in po strjevanju (cure). Krčenje je 
posledica preurejanja smolnih molekul in njihove ponovne orientacije v tekoči in pol-
želirani fazi. Poliester in vinilester zahtevata pomembno molekulsko preureditev za 
dosego njihovega strjevalnega stanja, zato je lahko krčenje tudi do 8 %. Različna narava 
epoksidne reakcije vodi do zelo majhne preureditve in ne nastajajo hitro hlapljivi produkti, 
tako da se krčenje zmanjša na okoli 2 %. Zaradi manjšega krčenja se izboljšajo 
mehanske lastnosti epoksidne smole, saj je krčenje povezano z vgrajeno 
preobremenitvijo, ki lahko oslabi material.  Nadalje je krčenje laminata odvisno tudi od 
vrste tkanja ojačevalnih vlaken. 

 

3.5.2.3 Mikro razpoke 

Trdnost laminatov pove, kolikšna obremenitev je potrebna, preden pride do končne 
porušitve. Dokončna trdnost je točka, pri kateri se raztrga tako smola kot tudi ojačevalna 
vlakna. Preden se doseže to točko, dosežejo laminati nivo, kjer se smola prične trgati od 
ojačevalnih vlaken in to trganje se razprši po celotni smolni matriki. To je poznano kot 
»prečno mikro-razpokanje«, čeprav se v tej točki laminati še ne pretrgajo v celoti, se je pa 
proces trganja že pričel. 

Slika 3.5.2.3-1 grafično prikazuje mejo plastičnosti laminatov in natezne trdnosti v 
odvisnosti od raztezka. 
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Slika 3.5.2.3-1: Prikaz meje plastičnosti laminatov in natezne trdnosti v odvisnosti od                   
 raztezka (38) 
Pri kolikšnem raztezku laminati dosežejo mejo plastičnosti, je močno odvisno od žilavosti 
in adhezijskih lastnosti smolnega sistema. V krhkih smolnih sistemih, v katere običajno 
spadajo poliestri, pride do te točke mnogo prej preden se laminati porušijo. Če pogledamo 
primer vidimo, da se prva mikro razpoka pri preizkušanju poliestra utrjenega s steklenimi 
vlakni zgodi pri raztezku 0.2%, medtem, ko pride do dokončne porušitve šele pri 2.0%.  

Na natezno trdnost laminatov vpliva trdnost vlaken, tako da smolne mikro razpoke takoj 
ne vplivajo na zmanjšanje mehanskih lastnosti laminatov. Vplivajo pa mikro razpoke na 
lastnosti laminatov glede odpornosti na vodo in vlažen zrak, saj se precej več vode 
absorbira v razpokanem laminatu kot v nepoškodovanem. Kakorkoli že, zunanji vplivi, kot 
so voda in vlažen zrak, precej vplivajo na mikro razpoke, saj se precej več vode absorbira 
kot pri nepoškodovanem laminatu. To vpliva na povečanje teže, vlažnost smole in vlaken, 
zmanjšanje togosti, s časom pa lahko ima za posledico poslabšanje tudi drugih končnih 
lastnosti. 

Naraščanje vezivnosti med smolo in vlakni je odvisno od kemijskih lastnostih smole in 
načina uporabe vlaken. Pri epoksidnih smolah pride zaradi njihovih dobrih vezivnih 
lastnosti do pojava mikro razpok pri večjih raztezkih kot pri poliestrskih in vinilestrskih 
smolah, kar je prikazano na slika 3.5.2.3-2.    

Slika 3.5.2.3-2: Natezna trdnost smole v odvisnosti od raztezka – razteznostna krivulja   
 (po 5 urnem utrjevanju pri temperaturi 800C) (38) 

 

3.5.2.4 Odpornost na utrujenost 

Na splošno imajo laminati mnogo boljšo odpornost na utrujenost v primerjavi z večino 
kovin. Na utrujenost laminatov vpliva žilavost smole, njihova odpornost na mikro razpoke, 
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količina praznin in drugih defektov, ki se zgodijo med proizvodnjo. Kot rezultat laminati na 
bazi epoksi smole kažejo zelo dobro odpornost na utrujenost, ko jih primerjamo s 
poliestrom ali vinilestrom, kar je tudi eden od glavnih razlogov, da epoksi smole 
uporabljajo v strukturah zrakoplovov. 
 
3.5.2.5 Zvišanje vodne odpornosti 

Zelo pomembna lastnost smole, posebno pri proizvodnji plovil, je njihova odpornost na 
vodo. Vse smole absorbirajo nekaj vlažnosti, tako da se teža laminatov nekoliko poveča. 
Vendar je bolj pomembno, kakšen učinek ima absorbirana voda na smolo in na vezavo 
med smolo ter vlakni v laminatu in kako se dolgoročno zmanjšajo mehanske 
karakteristike. Obe, poliestrska in vinilestrska smola, sta nagnjeni k znižanju odpornosti do 
vode zaradi prisotnosti estrskih skupin v njunih molekulskih strukturah. Kot rezultat se 
lahko pričakuje, da se obdrži le 65 % njune medlaminarne strižne trdnosti po potopitvi v 
vodo za obdobje enega leta, medtem ko je ta vrednost za epoksidne laminate 90 %, če so
potopljeni v vodi za isto obdobje. 

Slika 3.5.2.5. -1 prikazuje učinek vode na epoksi in poliestrske laminate, ki so ojačani s 
tkanimi steklenimi vlakni in sicer pri namakanju v vodi pri temperaturi 1000C. Povišana 
temperatura namakanja zvišuje poslabšanje lastnosti za potopljene laminate.  
 

Slika 3.5.2.5. -1: Odvisnost smolne medlaminarne strižne trdnosti (ILSS- inter laminar       
 shear  strenght) od časa namočenja v vodi pri temperaturi 100 0 C (38) 
 
3.5.2.6. Osmoza 

Vsi laminati v marinskih okoljih dopuščajo, da gredo skozi njih določene, sicer majhne, 
količine vode v hlapni obliki. Ko voda prehaja skozi, reagira s hidrolizno komponento 
znotraj laminata v obliki majhne celice koncentrirane raztopine.Posledica je pojav osmoze, 
zaradi česar prehaja skozi pol-prepustno membrano laminata več vode, ki poskuša 
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razredčiti to raztopino. Ta voda povzroča naraščanje tekočinskega tlaka v celicah  tudi do 
48,3 bara. Morebitni pritisk deformira ali razpoči laminat oziroma gelcoat in lahko pripelje 
do površinskih »noric«. Hidrolizne komponente v laminatih lahko vključujejo nesnago in 
razbitine, ki se lahko ujamejo med proizvodnjo, toda lahko vključijo tudi estrsko spajanje 
pri strjevanju poliestra in v manjšem obsegu vinilestra. 

Takoj po gel coatu bi se moral uporabiti izdaten sloj poliesterske smole, ki bi minimiziral to 
vrsto razgradnje. Za preprečitev osmoze je že v začetni fazi potrebno uporabiti smolo, ki 
ima oboje in sicer nizko vodno prenosno razmerje in visoko odpornost na učinkovanje 
vode. 

Ko se uporabijo ojačevalni materiali, ki imajo visoko odpornost na učinkovanje vode in se 
izvaja laminiranje z zelo visokimi zahtevami, napak dejansko ni. Polimerna veriga epoksi 
smole ima znatno boljšo odpornost na učinkovanje vode kot mnogi drugi smolni sistemi. 
Takšen sistem daje odlične kemijske in vodne odpornosti, nizko vodno prenašalno 
razmerje in zelo dobre mehanske lastnosti polimerov. 
 
3.5.3 Primerjava smol  
Poliester, vinilester in epoksidi se približno v 90 % uporabljajo pri termostabilnih smolnih 
sistemih za strukturne laminate. Končne glavne prednosti in slabosti posameznih tipov 
smol so navedeni v spodnji tabeli: 
 

Tabela 3.5.3.-1: Prednosti in slabosti poliestrske, vinilestrske in epoksi smole (38) 
 
Poliester     Prednosti Slabosti 

Enostavno rokovanje. 
 Nizka cena smole (1-2 $/kg). 

Samo zmerne mehanske lastnosti. 
Visoka emisija stirena pri odprtih 
postopkih. 
Visoko krčenje pri sušenju. 
Časovna omejitev dela. 
 

Vinilester     Prednosti  Slabosti 
Zelo visoka kemijska in      

 okoljska odpornost. 
 Višje mehanske karakteristike 
 kot poliester.  

Na splošno je potrebno kasnejše sušenje 
za visoke lastnosti. 
Visoka vsebnost stirena. 
Višja cena kot pri poliestru (2-4 $/kg). 
Visoko krčenje pri sušenju. 
 

Epoksi         Prednosti Slabosti 
Visoke mehanske in termične  

 lastnosti. 
 Visoka odpornost na vodo. 
 Uporabnost dolgo časa. 
 Temperaturna odpornost je     
 lahko višja od 1400C/2200C.   
 Nizko krčenje pri sušenju. 
 

Dražji kot vinilester (3-15 $/kg). 
Potrebno je pazljivo mešanje. 
Korozivno rokovanje. 
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3.5.4 Drugi smolni sistemi, ki se uporabljajo v laminatih 
Poleg poliestrov, vinilestrov in epoksidov so v nadaljevanju navedeni številni drugi 
specialni smolni sistemi, ki se uporabljajo, ko se zahtevajo njihove specialne lastnosti. 

Fenoli
Primarno se uporabljajo, ko se zahteva visoka požarna odpornost, saj fenoli dobro 
prenašajo povišanje temperature. Pri utrjevanju pri sobni temperaturi nastane korozivna 
kislina, ki je neprijazna za rokovanje. Običajno stane 2-4 $/kg. 

Cianatni estri
Primarno se uporabljajo v letalski industriji. Imajo odlične dielektrične lastnosti in se lahko 
uporabljajo z vlakni, ki imajo nizke dielektrične lastnosti. So temperaturno stabilni do cca 
2000C. Cena je  40$/ kg. 

Silikon
Sintetične smole uporabljajo silikon za nosilnost. Je dobro temperaturno odporen. 
Potrebuje visoko temperaturo strjevanja. Uporablja se za proizvodnjo različnih strelnih 
izdelkov. Cena je >15$/ kg. 

Poliuretani 
Visoko žilav material, ki ga včasih zmešamo z drugo smolo ker ima relativno nizke 
mehanske karakteristike pri tlačni obremenitvi. Kot trdilce se uporablja škodljive 
izocianate. Cena je od 2 – 8 $/ kg. 

Bismaleimidi (BMI)
Primarno se uporabljajo v letalski industriji, kjer je potrebno obratovanje pri višjih 
temperaturah (2300C mokro / 2500C suho). Cena je >50$/ kg. 

Poliimidi 
Uporabljajo se v postopkih, ki se izvajajo pri višjih temperaturah, vse do temperature 
2500C mokro/ 3000C suho, podobno kot bismaleimide. Običajno se uporabljajo pri 
proizvodnji različnih strelnih izdelkov in v komponentah za motorje. Je izredno draga 
smola (>80 $/ kg).  
 
3.6 Ojačevanje 

Namen ojačanj v laminatnih materialih je v osnovi izboljševanje mehanskih lastnosti 
smolnih sistemov. Različna vlakna, ki se uporabljajo v laminatih, imajo različne lastnosti  
in različno vplivajo na lastnosti laminatov. 
 
Posamezna vlakna ali svežnje vlaken se lahko uporablja v določenih procesih tako, da so 
navita na tulcu. Za večino drugih aplikacij se vlakna pripravijo v obliki plošč, poznanih pod 
imenom tkanina, kar omogoča ročno uporabo. Različni načini vezav in različna orientacija 
vlaken daje različne vrste tkanin, od katerih ima vsaka od njih posebne karakteristike. 
 
3.6.1 Lastnosti ojačevalnih vlaken 
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Mehanske lastnosti laminatov, ojačanih z ojačevalnimi vlakni, so precej boljše kot pri 
laminatih, ki  niso ojačani z ojačevalnimi vlakni. Mehanske lastnosti laminatov so zelo 
odvisne od porazdelitve vlaken v njih. 
 
Štirje glavni faktorji, ki vplivajo na porazdelitev vlaken, so: 
1. osnovne mehanske lastnosti vlaken samih, 
2. površinsko medsebojno delovanje med vlakni in smolo (mejna ploskev), 
3. količina vlaken v laminatih (volumski delež vlaken), 
4. usmerjenost vlaken v laminatih. 
 
Osnovne mehanske lastnosti vlaken in drugih inženirskih materialov, ki se običajno 
uporabljajo za ojačanje, so podane v tabeli 3.6.1-1. 
 

Tabela 3.6.1 -1: Osnovne lastnosti vlaken in drugih inženirskih materialov (38) 
 

Vrsta materiala Natezna trdnost 
(MPa) 

Modul elastičnosti 
(MPa) 

Gostota 
(g/cm3)

Ogljikova vlakna HS 3500 160-270 1,8 
Ogljikova vlakna IM 5300 270-325 1,8 
Ogljikova vlakna HM 3500 325-440 1,8 
Ogljikova vlakna UHM 2000 440+ 2,0 
Aramidna vlakna LM 3600 60 1,45 
Aramidna vlakna HM 3100 120 1,45 
Aramidna vlakna UHM 3400 180 1,47 
Steklena – E vlakna 2400 69 2,5 
Steklena – S2 vlakna 3450 86 2,5 
Steklena – trda vlakna 3700 69 2,2 
Al. zlitina (7020) 400 1069 2,7 
Titan 950 110 4,5 
Nelegirano jeklo  450 205 7,8 
Nerjavečo jeklo (A5-80) 800 196 7,8 
HS jeklo (17/4 H900) 1241 197 7,8 

Površinsko medsebojno delovanje med vlakni in smolo se kontrolira s stopnjo vezave, ki 
obstaja med njima. Na to močno vpliva način uporabe vlaken, površinska obdelava vlaken 
kakor tudi apretura vlaken. 

Količina vlaken v laminatih je običajno pogojena z vrsto industrijskega procesa. Premer 
vlaken je pri tem pomemben faktor, saj lahko z manjšimi premeri vlaken zagotovimo večjo 
površino vlaken, ki se razprostrira med vlakni in matico. Splošno pravilo je, da bo togost in 
trdnost laminatov naraščala proporcionalno s količino vlaken v laminatu. Kakorkoli, do 
okoli 60-70% vlaknasto volumske frakcije (Fibre Volume Fractions FVF), odvisno od 
načina tkanja vlaken, lahko ti dve lastnosti kontinuirno naraščata in pri tem razmerju 
dosežeta vrh, nato pa zaradi pomanjkanja količine smole pričneta padati.  

Ojačevalna vlakna obremenjujemo vzdolž njihove dolžine in ne počez v širino. To pomeni, 
da so specifične lastnosti laminata vezane na orientacijo vlaken v njem. Te anizotropne 
značilnosti laminatov so pomembne pri načrtovanju, saj morajo vlakna v glavnem ležati  
vzdolž glavne obremenitvene smeri.   
 
3.6.1.1 Mehanske lastnosti laminatov 
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Pri lastnostih laminatov je potrebno poleg vlaken upoštevati še način medsebojnega 
delovanja uporabljenega smolnega sistema, lastnosti same smole, volumen vlaken v 
laminatih in njihovo orientacijo.  

Sliki 3.6.1.1-1 in 3.6.1.1-2 prikazujeta osnovno primerjavo glavnih tipov vlaken, ki se 
uporabljajo pri laminaciji, glede trdnosti in maksimalne razteznosti različnih laminatov pri 
porušenju. Laminacija se je izvajala z epoksi smolo po »prepreg« postopku, z volumskim 
deležem vlaken, ki je bi tolikšen, kot se zahteva za letalske komponente. 

Slika 3.6.1.1-1: Razteznostne lastnosti          Slika 3.6.1.1-2: Stisljivost laminatov,                  
laminatov, laminiranih z epoksi  smolo         laminiranih z epoksi smolo po postopku 
po postopku  »prepreg« (38)                       »prepreg« (38) 

Strmina posameznega grafa tudi prikazuje togost laminatov. Višja kot je strmina oziroma 
večji kot je gradient, večja je njegova togost. Iz grafov je tudi razvidno, kako nekatera 
vlakna kot npr. aramidna, pokažejo zelo različne lastnosti pri obremenjevanju pod tlakom 
v primerjavi z obremenjevanjem z napenjanjem.  

3.6.1.2 Udarna žilavost laminatov 

 

Slika 3.6.1.3 -1: Primerjava laminatov glede udarne žilavosti (38) 
 Opomba:  ft.lbs /in2 = 0.3048m x 0.45359 kg / (0.0254m)2
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Poškodbe od udarca lahko predstavljajo poseben problem, ko se uporabljajo vlakna 
visoke togosti v zelo tankih laminatih. V nekaterih strukturah, kjer se uporablja kot »jedro 
(core)« nek drug material, je laminatna površina lahko debela tudi manj kot 0,3 mm. 
Čeprav pomembno vplivajo na odpornost proti udarcem tudi drugi faktorji, kot npr. način 
tkanja in orientacija vlaken, se pogosto za dosego boljših rezultatov uporabi tudi 
kombinacija različnih vlaken, pri čemer so osnova predvsem ogljikova vlakna. To naj bi se 
izvedlo tako, da se tvori hibridna tkanina, kjer je v tkanini več vrst vlaken. 
 
3.6.1.3 Primerjava med ceno vlaken 

Slika 3.6.1.3-1 prikazuje običajno ceno 300 g tkanega materiala iz vlaken, ki se 
uporabljajo pri laminaciji. 

Slika 3.6.1.3-1: Cena 300 g/m2 tkanega materiala (38- http:// www.spsystems.com)

S slike 3.6.1.3-1 vidimo, da so najcenejša steklena vlakna in najdražja ogljikova vlakna, ki 
so več kot 20x dražja od najcenejših steklenih vlaken. 
 
3.6.2 Primerjava karakteristik različnih vrst vlaken 
Primerjava lastnosti različnih vrst vlaken prikazuje njihove prednosti in slabosti. Iz spodaj 
navedenih lastnosti lahko ugotovimo, za katere namene so posamezna vlakna primerna. 
Spodnja tabela prikazuje osnovno primerjavo med različnimi vrstami vlaken.  V tabeli 
pomenijo : 
 A : dobre lastnosti 
 B : srednje dobre lastnosti 
 C : slabe lastnosti 
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Tabela 3.6.2 -1: Primerjava karakteristik različnih vrst vlaken 
Zap.št. Lastnosti Aramidna

vlakna 
Ogljikova

vlakna 
Steklena
vlakna 

1 Visoka natezna trdnost B A B 
2 Visok modul elastičnosti B A C 
3 Visoka trdnostna stisljivost C A B 
4 Visok stisljivostni modul B A C 
5 Visoka upogibna trdnost C A B 
6 Visok upogibni modul B A C 
7 Visoka udarna trdnost A C B 
8 Visoka interlaminarna strižna trdnost B A A 
9 Visoka zunanja ploskovna strižna trdnost B A A 

10 Nizka gostota A B C 
11 Visoka odpornost na utrujenost B A C 
12 Visoka požarna odpornost A C A 
13 Visok termični izolator A C B 
14 Visok električni izolator B C A 
15 Nizko termično raztezanje A A A 
16 Nizka cena  C C A 

Opomba : 
 A : dobre lastnosti 
 B : srednje dobre lastnosti 
 C : slabe lastnosti 
 

3.7 Zaključek 
 
Tržišče daje široke možnosti nabave tako različnih vrst smol kot tudi ojačevalnih 
materialov. Da bi se delodajalec lažje odločal o izbiri, mora poznati prednosti in slabosti 
posameznih ključnih komponent, ki jih bo ali jih že uporablja v proizvodnji. Vsekakor je pri 
izbiri smol, razen cene, potrebno upoštevati tudi to, da bo delovni proces pri izdelavi 
laminatov potekal tako, da ne bo ogroženo zdravje delavcev.  
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4. TEHNOLOGIJE IZDELAVE LAMINATOV  
 

4. 1 Uvod 
 
Pri izdelavi kompozitnih materialov se uporabljajo različne vrste smol, vlaken in jedrnih 
polnil (core) glede na njihove lastnosti, kot so natezna trdnost, togost, žilavost, toplotna 
odpornost, cena, tehnologije izdelave in drugo. So pa končne lastnosti kompozitov, razen 
od vhodnih surovin, odvisne tudi od načina priprave materiala in tehnološkega procesa. V 
nadaljevanju bo prikazano nekaj tehnoloških postopkov pri uporabi smol, ki vsebujejo 
stiren ter nekaj vplivnih faktorjev, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem posameznem 
procesu, vključujoč vpliv posameznega procesa in izbire materialov.  
 

4. 2 Načini izdelave laminatov 
 
4.2.1 Izdelava laminatov z brizganjem vlaken in smole s pištolo 
Vlakna se režejo v ročni pištoli in dozirajo skupaj z brizganjem katalizirane smole direktno 
v kalup, kar prikazuje tudi slika 4.2.1. Nanesen material se nato strjuje pod normalnimi 
atmosferskimi pogoji.  
 

Slika 4.2.1 : Shematski prikaz izdelave laminatov z brizganjem vlaken in smole s pištolo      
 (38) 
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Izbira materialov:
Smola : V glavnem se uporablja poliestrska smola. 
Vlakna:  Samo steklena vlakna v kolutu. 
Polnila : Se praviloma ne uporabljajo. V kolikor se uporabljajo, jih je potrebno uporabiti in 
namestiti predhodno in posamično.  

Glavne prednosti:

• Široka uporabnost že mnogo let. 
• Nizka cena postopka.  
• Nizka cena modelov. 

Glavne slabosti:

• Laminati se nagibajo k veliki porabi smole in zato prekomerni teži. 
• Uporabljajo se kratka vlakna, ki dajejo nižje mehanske lastnosti laminatov. 
• Zaradi brizganja se uporablja smola z nizko viskoznostjo, ki je v splošnem kompromis 

njihovim mehansko termičnim lastnostim. 
• Zaradi visoke vsebnosti stirena, ki ga vsebujejo smole, ki se uporabljajo pri brizganju,

obstaja potencialna možnost povečanja škodljivosti za zdravje npr. zaradi njihove 
nizke viskoznosti se poveča tendenca penetracije stirena skozi oblačila itd.  

Področje uporabe:
Enostavni, lahko obremenjeni strukturni paneli, ki se uporabljajo za karoserije karavanov, 
obloge pri tovornjakih, kopalne kadi, tuš kabine in za nekatere manjše čolne.  
 
4.2.2 Izdelava laminatov z ročnim nanašanjem smole 
Gre za postopek z odprtimi enodelnimi kalupi, ki so izdelani iz kompozita. Kalupi, ki se 
predhodno premažejo z ločili, se najprej prebrizgajo ali premažejo s pokrivno smolo 
(gelcoat). Nato se sloj za slojem nanašajo ojačitvena vlakna (mata), ki se sprotno z 
ročnimi valjčki in čopiči impregnirajo s smolo. S smolo se tako ročno prepojijo vlakna, ki so 
lahko tkana, pletena, sešita ali vezana tkanina. To se običajno izvrši z valjčkom ali s 
čopičem, s katerim se ročno vtira smola v tkanino in tako pospešuje impregnacijo, kar je 
tudi prikazano na sliki 4.2.2. Laminat se nato strjuje pod normalnimi atmosferskimi pogoji. 

Slika 4.2.2 : Shematski prikaz izdelave laminatov z ročnim nanašanjem smole (38) 
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Izbira materialov:
Smola : Katerakoli, npr: epoksi, poliester, vinilester, fenolna…. 
Vlakna : Katerakoli, čeprav je aramidna tkanina težka za rokovanje.  
Polnila : Katerakoli. 

Glavne prednosti:

• Široka uporabnost že mnogo let. 
• Enostavni delovni proces. 
• Nizka cena modelov, če se izvaja strjevanje smole pri sobni temperaturi. 
• Velika izbira materialov in dobaviteljev teh materialov. 
• Laminati vsebujejo več in daljša vlakna, kot pri brizganju vlaken in smole s pištolo. 

Glavne slabosti:

• Mešanje smole, vsebnost smole v laminatu in kvaliteta laminata je zelo odvisna od 
veščin delavca, ki izvaja laminacijo.  

• Biti je potrebno pozoren na varnost in zdravje zaradi smol. Nizka molekulska teža 
smol zaradi ročnega nanašanja na splošno pomeni, da obstaja potencialna možnost 
povečanja škodljivosti za zdravje, kot pri produktih z visoko molekulsko težo. Nizka 
viskoznost smole tudi pomeni, da se poveča tendenca penetracije stirena skozi 
oblačila in podobno. 

• Mejne vrednosti stirena v ozračju pri uporabi poliestrske in vinilestrske smole so 
močno presežene brez učinkovitega in dragega prezračevalnega sistema. 

• Zaradi ročnega nanašanja mora imeti smola visoko viskoznost. Viskoznost se 
uravnava z dodatkom stirena, ki deluje kot razredčilo, kar pa vpliva tudi na mehansko 
termične lastnosti laminata. 

• Postopki so močno delovno intenzivni, z veliko porabo smole in velikimi emisijami 
stirena v delovno okolje. 

• Izdelki so kvalitetni in estetsko ustrezni le na eni strani.  

Področje uporabe:
Standardne vetrne turbine, proizvodnja čolnov in uporabnost pri arhitekturnem oblikovanju.

4.2.3 Izdelava laminatov z uporabo vrečastega vakuumskega proti-kalupa 
Gre v bistvu za princip, da v kalup vstavimo ojačitvena vlakna, ki jih predhodno prepojimo 
s smolnatim sistemom. Preden vstavimo ojačitvena vlakna v kalup, ga ustrezno 
premažemo s sredstvom, ki omogoča odstranjevanje laminata. Na laminat namestimo 
tkanino, običajno najlon, ki se po končanem postopku odstrani. Zaradi boljšega 
odstranjevanja tkanino impregniramo s sredstvom za odstranjevanje. Tkanina se bo sicer 
prilepila na laminat, vendar se bo lahko ustrezno odstranila. Se bo pa na tkanino 
absorbirala majhna količina smole, ki znaša običajno nekaj gramov na kvadratni meter 
laminata. Na tkanino nato namestimo tanko perforirano plastiko, ki se ne bo vezala z 
laminatom. Lastnost te perforirane plastike mora biti takšna, da se mora prilagoditi 
kompleksni geometriji laminata. Da pa odvečna smola, ki tekom procesa preide skozi 
perforacije na plastični foliji, ne bi prešla v sistem za vzpostavljanje vakuuma (dejansko 
ustreznega podtlaka), se preko folije položi še primerna tkanina. Ta tkanina mora odvečno 
smolo primerno absorbirati, ne sme pa ovirati nastajanje podtlaka. Kot proti-kalup pa 
uporabimo elastično plastično vrečo, ki zaradi podtlaka pritisne navedeni sestav (to je s 
smolnim sistemom prepojena ojačitvena vlakna, folija iz nylona, perforinana plastična 
folija in absorbcijska tkanina) ob kalup.     

Shematski prikaz izdelave laminata s pomočjo vrečastega vakuumskega proti kalupa je 
prikazan na sliki 4.2.3. 
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Slika 4.2.3 : Shematski prikaz izdelave laminata s pomočjo vrečastega vakuumskega     
 proti kalupa (38) 
 
Izbira materialov:
Smola : V glavnem epoksidna in fenolna. Pri poliestrski in vinilestrski smoli lahko 
nastanejo težave zaradi prekomerne količine izvlečenega stirena iz smole z vakuumsko 
črpalko, kar ima za posledico slabše mehanske laminata. 
Vlakna : Zaradi povišanega pritiska je potrebno izbrati tkanino iz močnejših vlaken. 
Polnila : Katerakoli. 

Glavne prednosti:

• Običajno laminati vsebujejo več vlaken kot pri standardni ročni laminaciji. 
• Laminati imajo manj praznega prostora. 
• Boljše omočena vlaken.  
• Vakuumska vreča zmanjša količino lahko hlapnih komponent (stirena) pri strjevanju 

smole. 

Glavne slabosti:

• Poseben delovni proces, ki povečuje ceno dela in materiala.  
• Potreben je višji nivo znanja delavcev. 
• Mešanje in kontrola vsebnosti smole se še vedno določa z izkušnjami delavcev, ki 

izvajajo delovni proces. 

Področje uporabe:
Velike ladje, komponente za tekmovalna vozila idr. Proces je primeren tudi ob uporabi 
polnil.  
 
4.2.4 Izdelava laminatov s postopkom navijanja vlaken 
Ta proces se v glavnem uporablja za votle, v glavnem okrogle ali ovalne profilne elemente, 
kot so cevi in rezervoarji. Vlakna se vlečejo skozi smolno kad, preden se v različnih 
smereh navijajo na rotirajočo os. Nadzor procesa se vrši glede na dotok vlaken na 
rotirajočo os. Shematski prikaz izdelave laminatov s postopkom navijanja vlaken prikazuje 
slika 4.2.4.   
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Slika 4.2.4: Shematski prikaz izdelave laminatov s postopkom navijanja vlaken (38) 
 
Izbira materialov:
Smola : Katerakoli, npr: epoksidna, poliestrska, vinilestrska ali fenolna. 
Vlakna : Katerakoli, morajo pa biti gladka, da ne prihaja do zatikanja na stojalu in ne 
smejo biti tkana ali pletena v obliki tkanin. 
Polnila : Katerakoli, čeprav so elementi običajno enakomerne površine. 

Glavne prednosti:

• Proces navijanja se odvija izredno hitro in je ekonomsko izredno ugoden. 
• Vsebnost smole se kontrolira s števcem, ki je nameščen na območju, kjer se vlakna 

omakajo. 
• Vlakna so poceni.  
• Strukturne lastnosti laminatov so izjemno dobre, če vlakna ležijo v vzorcu in je nanj 

enakomerni pritisk. 

Glavne slabosti:

• Ta proces ima omejitve glede vzbočene oblike elementov. 
• Cene osi za dolge elemente znajo bit dokaj visoke. 
• Zunanja površina elementov ni najbolj gladka, tako da na izgled ni najbolj estetska. 
• Nizko viskoznost smole, ki se uporablja, spremljajo nizke mehanske karakteristike 

laminata. Zaradi večjega izhajanja stirena obstaja tudi potencialna možnost povečanja 
škodljivosti za zdravje. 

Področje uporabe:
Cisterne za skladiščenje kemikalij, cevovodi, dihalni aparati za gasilce, …. 
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4.2.5 Izdelava laminatov s postopkom vlečenja 
Vlakna se vlečejo od natikalnega okvirja skozi smolo, ki je v kadi, kjer se vlakna 
impregnirajo in nato skozi  toplotno enoto, kjer se impregnirana vlakna strjujejo v končno 
obliko oz.profile. V enoti poteka tudi avtomatska kontrola vsebnosti smole. Po strjevanju 
profilov nato poteka avtomatsko rezanje profilov na določeno dolžino. Shematski prikaz 
izdelave laminatov s postopkom vlečenja prikazuje slika 4.2.5.. 
 

Slika 4.2.5 Shematski prikaz izdelave laminatov s postopkom vlečenja (38) 
 
Izbira materialov:
Smola : V glavnem epoksidna, poliestrska, vinilestrska ali fenolna smola. 
Vlakna : Katerakoli. 
Polnila : Se v glavnem ne uporabljajo. 

Glavne prednosti:

• Način impregnacije in strjevanje laminata potekata zelo hitro in ekonomično. 
• Vsebnost smole se natančno kontrolira. 
• Cena vlaken, ki se v glavnem vodijo iz natikalnega okvirja je zelo nizka. 
• Strukturne lastnosti laminatov so zelo dobre, če se profili izdelujejo iz zelo močnih 

vlaken. 
• Impregniranje s smolo se lahko izvaja v zaprtem sistemu, tako da je izhlapevanje 

stirena v okolico omejeno. 

Glavne slabosti: 

• Strošek porabljene energije je lahko dokaj visok. 

Področje uporabe:
Prečke ali nosilci pri strešnih konstrukcijah, mostovih, lestvah, ogrodja zgradb. 
 
4.2.6 Izdelava laminatov s postopkom vbrizgavanja 
Ojačevalna tkanina se ustrezno položi v spodnji del kalupa. Ta ojačevalna tkanina je 
včasih tudi pred-impregnirana. Nato se namesti zgornji del kalupa, ki se ustrezno pritrdi z 
objemko. Nakar se skozi vstopno odprtino vbrizgava pod pritiskom smola. Na izstopni 
odprtini se zaradi boljše impregnacije tkanine s smolo lahko uporabi vakuum (podtlak). Ta 
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sistem je poznan pod imenom »vakuumska pomoč pri vbrizgavanju smole« (»Vacuum 
Assisted Resin Injection«). 

Ko je tkanina v celoti omočena, se prekine dovod smole in omogoči laminatu, da se začne 
postopek strjevanja. Tako vbrizgavanje kot tudi strjevanje lahko poteka pri sobni 
temperaturi ali pri povišani temperaturi. Shematski prikaz izdelave laminatov s postopkom 
vbrizgavanja je prikazan na sliki 4.2.6. 
 

Slika 4.2.6: Shematski prikaz izdelave laminatov s postopkom vbrizgavanja (38) 
 
Izbira materialov:
Smola : V glavnem se uporablja epoksidna, poliestrska, vinilestrska in fenolna smola. 
Vlakna:  Katerakoli. 
Polnila : Ne smejo se uporabljati polnila s strukturo v obliki satovja, ker lahko pritisk smole 
uniči obliko polnila. 
 
Glavne prednosti:

• Visok volumen vlaken ter malo praznih mest med vlakni in smolo. 
• Zaradi zaprtega sistema ni izhlapevanja stirena iz smole kar je ugodno tudi glede 

varnosti in zdravja pri delu. 
• Možne so optimizacije proizvodnje, kar se kaže predvsem v zmanjšanem deležu 

ročnega dela. 
• Obe strani laminata imata gladko površino (enako kot kalup), tako da se zmanjšajo 

potrebe po dodatni obdelavi.  

Glavne slabosti:

• Kalupi so dokaj dragi in težki zaradi dela pod pritiskom. 
• Postopek je primeren predvsem za izdelavo manjših sestavnih delov. 
• Ob ne dovolj natančno definiranem ali izvedenem tehnološkem postopku lahko pride 

do napak v laminatu, ki imajo za posledico izmet.  

Področje uporabe:
Manjši sestavni deli letal, manjše komponente za avtomobile in vlake idr. 
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4.2.7 Izdelava laminatov z drugimi infuzijskimi procesi – SCRIMP, RIFT, VARTM in 
drugi 
Ojačevalna tkanina se ustrezno položi v kalup. Ojačevalna tkanina se nato pokrije z 
materialom, ki se po končani laminaciji odstrani in s pleteno tkanino, ki omogoča, da se 
smola porazdeli čez celoten laminat. Struktura pletenja mora biti takšna, da omogoča
smola lahko prehajanje skozi njo. Nato se pravilno namestijo cevi za dotok smole in 
vakuumska vreča. Shematski prikaz izdelave laminatov z drugimi infuzijskimi procesi – 
SCRIMP, RIFT, VARTM in drugi je prikazan na sliki 4.2.7.  
 

Slika 4.2.7: Shematski prikaz izdelave laminatov z drugimi infuzijskimi procesi – SCRIMP,     
 RIFT, VARTM in drugi (38) 
 
Izbira materialov:
Smola: V glavnem epoksidna, poliestrska in vinilestrska smola 
Vlakna: Katerakoli običajna ojačevalna tkanina. Pleten material deluje dobro v tem 
procesu ker odprtine omogočajo hiter pretok smole. 
Polnila : Katerakoli, razen s strukturo v obliki satovja. 

Glavne prednosti:

• Cena kalupov je mnogo nižja, ker je na eni strani vakuumska vreča. Kalupi so lahko 
tudi manj čvrsti in zato lažji.  

• Izdelujejo se lahko tudi večji sestavni deli. 
• Standardni kalup za mokro nanašanje smole se lahko modificira za ta proces. 
• Strjevanje laminata se lahko izvede v eni operaciji.   

Glavne slabosti:

• Relativno zahteven proces. 
• Smola mora imeti zelo nizko viskoznost, kar je kompromis glede mehanskih lastnosti 
• Ob ne dovolj natančno definiranem ali izvedenem tehnološkem postopku lahko pride 

do napak v laminatu, ki imajo za posledico izmet.  
• Nekateri elementi tega procesa so še vedno pod patentom (SCRIMP). 
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Področje uporabe:
Pol-proizvodnja majhnih jaht, vlakov in karoserij za tovornjake. 
 
4.2.8 Izdelava laminatov s postopkom »prepreg« - avtoklav (predimpregniran 
material)  
»Prepreg«  je predimpregniran material, ki vsebuje natančno določeno mešanico smole, 
utrjevalca oz. katalizatorja in ojačitvenih vlaken. Ta material se ohladi pod temperaturo 
aktivacije, položi v kalup, s postopkom vakuumiranja zapre in stisne v želeno obliko po 
določenem temperaturnem ciklusu (segrevanje, ohlajanje). Sam proces stiskanja oziroma 
obdelave lahko poteka bodisi v peči ali v avtoklavu. Shematski prikaz izdelave laminatov s 
postopkom »prepreg«  - avtoklav (pred-impregniran material) je prikazan na sliki 4.2.8. Po 
končanem času polimerizacije se dobi trden kompoziten izdelek najvišje kakovosti. 
 

Slika 4.2.8: Shematski prikaz izdelave laminatov s postopkom »prepreg«  - avtoklav (pred      
 impregniran material). (38) 
 
Izbira materialov:
Smola: V glavnem epoksidna, poliestrska, fenolna smola.  
Vlakna: Katerakoli.   
Polnila: Katerakoli, vendar so zaradi povišane temperature potrebne specialne vrste pen. 
 

Glavne prednosti:

• Tkanina je že pred uporabo prepojena s smolo, ki ji je tudi že dodan katalizator (je že 
predimpregnirana).  

• Postopek je primeren tudi z vidika varnosti in zdravja pri delu, saj zaradi zaprtega 
sistema skoraj ni emisije stirena v okolico. 

• Mehanske in termične karakteristike smole so prilagojene delovnemu procesu.   
• Delovni proces se lahko avtomatizira in zagotavlja manjše tveganje za zdravje 

delavcev. 

Glavne slabosti:

• Predimpregnirana tkanina ima višjo ceno. 
• Sušenje laminata se običajno izvaja v avtoklavih, kar podraži proizvodnjo.  
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• Orodja morajo biti temperaturno obstojna. 
• Pri izboru polnilnih materialov je potrebno upoštevati, da morajo biti polnilni materiali 

temperaturno obstojni 

Področje uporabe:
Tehnologija »prepreg« se veliko uporablja predvsem za sestavne dele (kot npr. za krila in 
rep) v letalski industriji, v medicini, navtiki, avtomobilski industriji (tekmovalna vozila F1), 
za namen športa in prostega časa (kot npr. za tenis loparje in smuči) itd..  
 
4.3 Zaključek 
 
Za izdelavo laminatov se lahko uporabljajo različni tehnološki postopki. Izbira 
tehnološkega postopka je predvsem odvisna od cene izdelave in karakteristik, ki so 
potrebne pri končnih izdelkih. Ker se pri nekaterih tehnoloških postopkih (ročno 
nanašanje) sprošča velika količina stirena, so bile razvite tudi druge tehnologije, ki to 
sproščanje minimizirajo oziroma popolnoma izključujejo. Pri teh tehnologijah je pogosto 
cena vhodnih komponent in proizvodnih stroškov višja, vendar je potrebno pri tem imeti v 
mislih tudi zmanjšane emisije stirena na delovnih mestih in s tem bolj zdravo in varnejše 
delovno okolje. Razen tega nekateri od teh postopkov dajejo boljše rezultate glede 
kvalitete in estetike izdelkov. Velja še, da so te tehnologije strokovno zahtevnejše in 
zahtevajo višjo strokovno raven delavcev.  

Upamo lahko, da bodo slovenski delodajalci spremljali razvoj novih in varnejših tehnologij 
izdelave laminatov ter te tehnologije tudi uvedli v svoje delovno okolje in s tem pripomogli 
k varnemu in zdravemu delu. 
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5. LASTNOSTI, VRSTE PREDELAVE IN PRIMERI UPORABE 
TERMOPLASTIČNIH STIRENOVIH POLIMERIZATOV IN 
STIRENOVIH  ELASTOMEROV 
 

5.1 Uvod 

V nadaljevanju bodo predstavljene lastnosti, vrste predelave in primeri uporabe 
termoplastičnih stirenovih polimerizatov in stirenovih elastomerov. Predstavljeni bodo tisti 
stirenovi termoplasti in elastomeri, ki so jih delodajalci uporabljali v času opravljanja akcije 
nadzora pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu, ki jo je izvajal Inšpektorat RS za delo (več
o akciji bo predstavljeno v poglavju 7 in 9).   

5.2 Termoplasti (39) 

Termoplastične  mase so linearni ali razvejani polimeri, ki se pri zvišani temperaturi 
zmehčajo in talijo. Predelovalni odpad lahko regeneriramo. Mase so topne v nekaterih 
razredčilih in jih lahko varimo. Struktura linearnih in razvejanih termoplastičnih polimerov 
je predstavljena na sliki 5.2-1. 
 

Slika 5.2-1: Termoplastični polimeri  
 
Termoplaste lahko razdelimo na: 
• delno kristlinične termoplaste, 
• amorfne termoplaste. 

Delno kristalinični termoplasti nastanejo tako, da se deli verig, dolgih 0,1 µm do 1 mm 
naložijo paralelno, če so verige gladke ali enakomerno grajene. Glede na molekulsko 
strukturo in pogoje predelave lahko izpolnijo kristaliti 5 do 95 % volumna polimera. Med 
seboj so kristaliti spojeni z neurejenimi deli molekul, ki so pri temperaturi Tg (temperatura 
steklastega prehoda - zmržišče) gumijasto omehčane in delujejo kot nekakšni 
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medmolekulski členi med togimi kristaliti. Pri nateznih obremenitvah preko meje tečenja 
se orientirajo kristaliti vzdolžno, s čimer dobijo niti in raztezane folije nekajkrat večjo 
trdnost. 

Amorfni termoplasti se s segrevanjem tik nad temperaturo Tg, zaradi oslabitve steklastih 
vezi, spremenijo v termo-elastično stanje. V tem stanju jih lahko oblikujemo, vendar ji 
moramo ponovno zamrzniti pod Tg. Če izdelek kasneje segrejemo na Tg, se vrne v 
prvotno obliko. 
Slika 5.2-2 prikazuje nekatere kristalinične in nekatere amorfne termoplaste. Nepolarni 
plasti so v okvirju, polarni pa so podčrtani. 
 

Slika 5.2-2: Prikaz nekaterih kristaliničnih in nekaterih                   
 amorfnih termoplastov 

 
5.2.1 Nizkomolekularni predprodukti 
Termoplasti se skoraj izključno uporabljajo za oblikovanje izdelkov in poliizdelkov iz 
polimeriziranih mas, izjema je oblikovanje iz monomerov (akrilat, RIM-poliamid). 
Nizkomolekularne predprodukte pa uporabljamo predvsem za področja izven predelave 
plastičnih mas, npr. veziva, surovine za premazna sredstva, lepila, dodatki za 
spreminjanje lastnosti materialov.  
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Ti predprodukti so: 
1. monomerne reakcijske smole, 
2. nizkomolekularni (ko) polimeri, istih sestavov kot običajne vrste plastičnih mas, 
3. umetne smole nizkih tališč, topne v razredčilih, 
4. disperzije (ko) polimerov v vodi in mehčalih (npr. PVC paste), 
5. vodotopni polimeri. 

Glede na to, da je bilo pri akciji nadzora delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, ugotovljeno, 
da so delavci izpostavljeni, od predhodno navedenih predproduktov, samo stiren 
butadienskemu lateksu, bo v nadaljevanju predstavljena samo točka 4. 

Disperzije
Pri emulzijski polimerizaciji nastanejo disperzije (1-10 µm), fine disperzije – lateksi (0,1 -1 
µm) ter superfine disperzije – hidrosoli (0,045 µm) polimernih delcev v vodi. Stabilizirajo 
se z zaščitnimi koloidi (PVAC celulozni derivati), tako da so stabilne nekatere celo pri 
zamrzovanju – pri različnih pH. Čeprav imajo 40-50 % (ekstrem 70 %) trdnih delcev, so 
nizko viskozne. Z vodo se mešajo v poljubnem razmerju. Z dodatkom hlapnih razredčil 
lahko znižamo temperaturo tvorbe filma (bela točka). Izločenega filma ni mogoče ponovno 
dispergirati. Disperzije, med drugim tudi stiren butadienski lateks, se uporabljajo za lepila, 
premaze, za oslojevanje tekstila in papirja, kot veziva za netkane tekstilije, za umetno 
usnje, za neposredno embaliranje salam in sira, kot veziva za omete sten, v zmesi s 
cementom za modifciranje betona, reperature betona, industrijske estrihe, gradbena lepila. 
Hranimo jih v plastični (ne železni) embalaži, na hladnem, vendar nad 00C.   
 
5.2.2 Stiren - polimerizati 
Stiren polimerizati spadajo med široko potrošne plastične mase. Z dodatki komponet kot 
so butadien, akrilnitril in druge se močno izboljšajo žilavost, udarna žilavost in togost 
materialov, hkrati se ti materiali lahko predelujejo in imajo dobre površinske lastnosti. Zato 
je uporaba stiren-polimerov zelo razširjena. Posebno vlogo imajo ABS-plastične mase, 
predvsem kot material za ohišja, hkrati pa so najpomembnejša skupina za galvansko 
površinsko obdelavo. 

Polistiren PS:
Kemijska struktura 

 

H

H

H

n

Lastnosti: 
Gostota: 1,05 g/cm3,
Struktura: je amorfen termoplast z majhno sposobnostjo navzemanja vode, 
Barva: čist z visokim površinskim sijajem; prozoren v vseh barvah, prekrivno sposoben, 
Mehanske lastnosti: trd, tog, krhek in zelo udarno ter zarezno občutljiv. Značilna je 
majhna nagnjenost k plazenju. Za ojačanje se včasih uporabljajo steklena vlakna. 
Električne lastnosti: dobre električne uporovne vrednosti so skoraj neodvisne od vsebnosti 
vlage, saj vlaga na površini vpliva na električne lastnosti. Zelo dobre dielektrične lastnosti 
narazen so skoraj neodvisne od frekvence. Pogosto se elektrostatično naelektri, zato 
dodajamo antistatike. 
Termične lastnosti: uporaben do 700C, toplotno obstojni tipi do 800C. Je dobro gorljiv, z 
močnim sajastim plamenom, ne kaplja pri gorenju. 
Optične lastnosti: uporablja se za optične namene v notranjih prostorih. Pri zunanji 
uporabi pride do zmanjšanja površinskega sijaja in porumenitve. 
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Obstojnost: obstojen je v koncentriranih in razredčenih mineralnih kislinah (izjema so 
oksidacijske kisline), bazah, alkoholih (razen v višjih alkoholih), vodi; zelo je odporen na 
staranje. 
Neobstojnost: neobstojen je v organskih topilih, kot so npr. bencin, ketonih (aceton), 
aromatskih (benzol) in kloriranih ogljikovodikih, eteričnih oljih. Občutljiv je na UV-sevanje, 
zato se včasih dodajo UV-stabilizatorji. 
Fiziološke lastnosti: fiziološko ni nevaren. 
Tvorba napetostnih razpok: močna nagnjenost k tvorbi napetostnih razpok, posebno na 
zraku. 

Predelava: 
Brizganje: 
Je najbolj uporaben postopek predelave. Temperature mase so od 180 do 2500C, 
temperature orodja od 30 do 600C. Krčenje pri predelavi znaša od 0,4 do 0,7 %, 
naknadnega krčenja praktično ni. 
Dodatni postopki: za dosego visoke transparentnosti in površinskega sijaja je priporočljivo 
prehodno sušenje granulata (1 do 2 uri na 70 do 800C). 
 
Ekstrudiranje: 
Možno je ekstrudiranje produktov z višjo temperaturo zmehčanja. Temperature 
ekstrudiranja so od 180 do 2200C. PS folije za embalažo se bioksialno raztezajo. 
Termoformiranje: 
Se redko uporablja, ker pri oblikovanju v izdelku nastanejo napetosti, ki povzročajo 
pogostejše pokanje materiala. Temperature termoformiranja so od 130 do 1500C, pri 
vakuumskem formiranju s pnevmatskim ali mehanskim predraztezanjem. 
Lepljenje: 
Je najbolj uporaben postopek vezanja. V glavnem se uporabljajo lepila na osnovi topil 
(npr. toluola, diklormetana, butilacetata), v katerih se lahko raztopi do 20% polistirena. 
Lepljenje na druge materiale se vrši z dvokomponentnimi ali pa adhezivnimi lepili. 
Varjenje: 
Vari se s toplotnimi elementi, toplotnimi impulzi ali ultrazvočno. Visokofrekvenčno varjenje 
zaradi majhnih dielektričnih izgub ni možno. 
Odvzemanje: 
Je možno; priporočljivo je hlajenje zareznih mest z vodo ali zrakom. 
Posebni postopki predelave: 
Brizgalno pihanje manjših produktov za embalažo. Dekorativni postopki končnih izdelkov, 
kot npr. tiskanje, metaliziranje v vakuumu in vroče vtiskanje. 

Primeri uporabe 
Embalaža: produkti za pakiranje z visokim površinskim sijajem in transparentnostjo, npr. 
za kozmetične izdelke, potrošniške artikle, pisala, embalaža živil (mala) 
Svetila: luči vseh vrst z učinkom kristalnega stekla, le za notranjo uporabo. 
Finomehanika in elektromehanika: prekritje instrumentov, magnetofonski in filmski 
koluti, izolirne folije, deli relejev, koluti. 
Razno: zaboji za gospodinjstvo, delavnice in hobi, etuiji, enkratne brizgalke, enostavne 
igrače, posoda in pribor za enkratno uporabo, modni okraski, zobna ščetka, gospodinjski 
predmeti, posode, pokrovi za torte, pokrovi za jajce. 

 



56

Udarno odporen-modificiran polistiren, stiren-butadien SB
Kemijska struktura: 
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Lastnosti: 
Gostota: 1,04 g/cm3,
Struktura: je amorfen termoplast, ki ima povečano navzemanje vlage v primerjavi s PS. 
Udarno odporen polistiren lahko dobimo kot polimer stirena in butadiena ali pa kot zmes 
polimerov polistirena in butadien kavčuka.  
Barva: zaradi butadiena ni več prozoren, ampak moten. Ima možnost prekrivanja v vseh 
barvah. Kot modifikacija s specialnimi elastomeri so možni tudi prozorni tipi SB. 
Mehanske lastnosti: Je odporen proti udarcem, žilav, slabo zarezno občutljiv, zato je 
uporaben kot podlaga za kovinske del 
Električne lastnosti: ima dobre električne lastnosti,dielektrične izgube so majhne, nekoliko 
višje kot pri PS. Močna dielektrična naelektritev, zato dodajamo antistatike.  
Termične lastnosti: uporaben je do 750C, z dodatkom kavčuka do spodnje meje -400C. 
Gori z močnim sajastim plamenom, ne kaplja pri gorenju. 
Obstojnost: je slabše obstojen kot PS; v kislinah in bazah je le delno obstojen. Zaradi 
butadiena  je bolj občutljiv na staranje kot PS. 
Neobstojnost: podobno kot PS; je občutljiv na UV-sevanje 
Fiziološke lastnosti: fiziološko ni nevaren 
Tvorba napetostnih razpok: nagnjenja k tvorbi napetostnih razpok na zraku je v glavnem 
manjše kot pri PS. Proizvajajo tudi posebne, proti pokanju odporne tipe npr. za hladilnike. 

Predelava: 
Brizganje: 
Je možno, čeprav so zaradi PS nekoliko slabše lastnosti tečenja. Temperature mase so 
od 180 do 2500C. Temperature orodja so od 20 do 700C, 800C za boljši površinski sijaj. 
Krčenje pri predelavi je od 0,4 do 0,7%. 
Ekstrudiranje: 
Predvsem za folije, plošče, profile za cevi; možno je tudi ekstruzivno pihanje. Temperature 
ekstrudiranja so od 180 do 2200C. Možno je raztezanje po ekstrudiranju. 
Termoformiranje: 
Zelo razširjen postopek preoblikovanja je vakuumsko formiranje z mehanskim in 
pnevmatskim predraztezanjem. Temperature termoformiranja so od 120 do 1500C, pri bolj 
temperaturno obstojnih tipih do 1900C. Napetosti, ki se pojavljajo pri orientaciji molekul, 
povečajo nagnjenost k tvorbi napetostnih razpok. 
Lepljenje,varjenje,odvzemanje: podobno kot pri standardnem polistirenu. 
Posebni postopki predelave: Brizgalno pihane manjših delov za pakiranje. Dekorativni 
postopki kot pri standardnem polistirenu. 

Primeri uporabe: 
Tehnični produkti z dobro žilavostjo in površinskim sijajem. 
Finomehanika in elektromehanika: ohišja za radio, TV, video, fotoaparate, koluti, filmi in 
videokasete. 
Aparati za gospodinjstvo: ohišja za električne gospodinjske aparate,celice 
hladilnikov,preobleke vrat in drugi deli hladilnikov, pribor za enkratno uporabo, kozarci, 
predalniki, majhno pohištvo, likalniki. 
Ostalo: igrače, embalaža vseh vrst, zložljivi zabojčki,folije za globoki vlek. 
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Stiren-akrilonitil kopolimerizat SAN
Kemijska struktura: 
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Lastnosti: 
Gostota: 1,08 g/cm3

Struktura: je amorfen termoplast, ki ima povečano navzemanje vlage v primerjavi s 
polistirenom. 
Barva: je prozoren, z visokim površinskim sijajem; prozoren v vseh barvah in prekrivno 
sposoben. 
Mehanske lastnosti: je tog, udarna žilavost je večja v primerjavi s PS, toda nižja kot pri SB. 
Ima najvišji elastični modul od vseh stiren-polimerov. Odporen je proti praskam, ima 
visoko površinsko trdoto. Je dobro časovno obstojen. Trdnost in elastični modul se 
poveča s steklenimi vlakni.   
Električne lastnosti: ima dobre električne lastnosti in nekoliko večje dielektrične izgube kot 
PS, toda manjšo odvisnost od frekvence in temperature. 
Termične lastnosti: je uporaben do 950C in dobro obstojen proti temperaturnim 
spremembam. Gori z močnim sajastim plamenom, ne kaplja pri gorenju. 
Optične lastnosti: kot pri standardnem PS.  
Obstojnost: je bolj obstojen kot standardni PS, predvsem v nepolarnih sredstvih, kot so 
bencin, olja in aromatske snovi. Z naraščajočo vsebnostjo akrilnitrila narašča obstojnost. 
Neobstojnost: Podobno kot standardni PS, občutljiv na UV-sevanje. 
Fiziološke lastnosti: fiziološko nenevaren. 
Tvorba napetostnih razpok: nagnjenost k tvorbi napetostnih razpok je manjša kot pri 
standardnem PS. 

Predelava 
Brizganje: 
Priporočljivo je predhodno sušenje na 70 do 800C. Brizganje najbolje poteka pri 
temperaturah mase od 200 do 2600C in temperaturah orodja od 40 do 800C. Krčenje pri 
predelavi znaša od 0,4 od 0,6%, manjše je pri tipih, ojačanih s steklenimi vlakni. 
Ekstrudiranje: 
Pretežno ekstrudiranje folij. Možno je ekstruzivno pihanje. Temperature ekstrudiranja so 
od 180 do 2300C. Biaksialno raztezanje daje boljše mehanske lastnosti, zlasti pihanih folij. 
Termoformiranje: 
Je možno pri temperaturi 1300C. 
Lepljenje: 
Je najugodnejši postopek spajanja. Značilna je višja odpornost proti topilom, toda 
nekoliko težje lepljenje kot pri standardnem PS. Uporabna so običajna lepila na osnovi 
topil ali toluen in diklormetan. 
Varjenje: 
Varimo lahko z vročimi plini, toplotnimi elementi, toplotnimi impulzi, s trenjem in 
ultrazvočno. Varjenje v visokofrekvenčnem območju je možno le pri SAN z visoko 
vsebnostjo akrilnitrila. 
Odvzemanje in ostali postopki predelave: Podobno kot pri standardnem PS. 

Primeri uporabe: 
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Kvalitetni tehnični izdelki visoke togosti in dimenzijske stabilnosti, posebej če se zahteva 
prozornost. 
V finomehaniki in elektromehaniki: Deli ohišja za foto-, video aparate, pisarniške stroje, 
tipke, zasteklitve skal in instrumentov, ohišja za baterije, magnetofonski in filmski koluti, 
telefonski aparati, števci.   
V gospodinjstvu: Ohišja gospodinjskih strojev, tipke, zasteklitve instrumentov, posoda. 
Razno: Embalaža za živila, kozmetiko, kopalniške garniture, ohišja žarometov, varnostni 
trikotniki, ravnila, risalni pribor. 

Akrilonitril-butadien-stiren ABS
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Lastnosti: 
Gostota: 1,03 do 1,07 g/cm3.
Struktura: Amorfen termoplast.  
Razlikujemo: 
• mešanice polimerizatov (zlitine) npr. iz finega in enakomerno razporejenega 

butadienkavčuka v SAN osnovni masi. 
• kopolimerizate kot cepitvene ali terpolimerizate, npr. SAN z butadienom ali butadien-

akrilester-kavčuk. Elastomerna molekula je kemijsko vezana na SAN makromulekule. 
Ti elastomeri navzamejo malo vode. 

Barva: zaradi kavčuka produkti niso prozorni, ampak rumenkasto belo motni; imajo 
prekrivno sposobnost v vseh barvah. Pri cepitvenih polimerizatih je površinski sijaj zelo 
visok, pri mešanicah polimerizatov je površina bolj motna.  
Mehanske lastnosti: je tog, žilav, tudi pri nižjih temperaturah do -450C. Značilne lastnosti 
so visoka trdota in dobra odpornost proti praskam, visoka udarna in zarezna-udarna 
žilavost, dobro mehansko dušenje in dušenje zvoka. Zaradi visoke odpornosti ga 
uporabljamo kot podloga za kovinske dele. Z dodatki steklenih vlaken in seklenih kroglic 
lahko zvišamo trdnosti in E-modul, vendar se hkrati zniža žilavost. 
Električne lastnosti: ima visoko površinsko upornost in upornost mase, majhen 
elektrostatičen naboj in večje dielektrične izgube kot standardni PS. 
Termične lastnosti: je dobro temperaturno obstojen, uporaben od približno -450C do 
+850C, včasih do 1000C, pri nekaterih tipih celo pri višji temperaturi. Gori s sajastim 
plamenom, ne kaplja, obstajajo tudi tipi odporni proti gorenju. 
Obstojnost: podobno kot SAN, odvisno od vsebnosti komponent stirena, akrilnitrila in 
butadiena. je obstojen v vodi, vodnih raztopinah soli, razredčenih kislinah in bazah, 
nasičenih ogljikovodikih(bencin), mineralnih oljih, živalskih in rastlinskih maščobah. 
Odpornost proti staranju je večja pri tipih z vsebnostjo saj. 
Neobstojnost: v koncentriranih mineralnih kislinah,aromatskih (benzol) in kloriranih 
ogljikovodikih, estrih, etrih in ketonih. 
Fiziološke lastnosti: fiziološko ni nevaren 
Tvorba napetostnih razpok: tvorba napetostnih razpok na zraku je majhna. 

Predelava 
Predsušenje: 
Priporočljivo je granulat predsušiti pred brizganjem in ekstrudirajem. Granulat sušimo 2 uri 
na 80 do 900C v peči s kroženjem zraka. 
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Brizganje: 
Je zelo dobro pri temperaturah mase od 200 do 2400C, pri temperaturno obstojnih tipih do 
2800C, pri 2400C se obarva zaradi razcepa verig. Temperature orodja so od 40 do 850C, 
pritisk brizganja od 800 do 1800 barov. Krčenje pri predelavi znaša od 0,4 do 0,8 %. 
Ekstrudiranje:  
Je možno, tudi ekstruzivno pihanje. Temperature ekstrudiranja so od 180 do 2300C. Pri 
pihanju so temperature od 180 do 2200C. Pri ekstruziji cevi se kot nosilni medij uporablja 
samo dušik. 
Termoformiranje:  
Je zelo uporabno; pri ploščah debeline nad 2,5 mm obojestransko segrevamo. 
Temperature so od 140 do 2000C. Površina materiala mora biti suha, sicer se tvorijo 
mehurčki. Plošče skladiščimo pri 200C in 30 % relativni vlagi, sicer jih moramo sušiti 2 do 
4 ure pri 85 do 900C, odvisno od debeline. 
Lepljenje:  
Je možno s topili, npr.metiletilketonom, dikloretilenom, kjer se lahko raztopi do 20 % ABS. 
Za boljše lepljenje in lepljenje z drugimi materiali se uporabljajo dvokomponentna lepila. 
Varjenje:  
Možno je varjenje z vročimi plini, toplotnimi elementi, trenjem, ultrazvočno varjenje; tipi 
ABS z višjimi dielektričnimi izgubami se varijo tudi visokofrekvenčno. Deli, ki se varijo, 
morajo biti suhi (tvorba mehurčkov). ABS je varljiv s PMMA. 
Privijanje:  
Je možno s samoreznimi vijaki 
Odvzemanje:  
Je možno z uporabo običajnih orodij za predelavo plastičnih mas. 
Posebni postopki predelave:  
Hladno formiranje je možno pri ploščah in folijah. Dekorativna obdelava je podobna kot pri 
standardnem PS. Nov postopek je lasersko označevanje tipk. Specialne tipe 
galvaniziramo po predhodni obdelavi z večjo vezno silo. 

Primeri uporabe: 
V finomehaniki in elektrotehniki: ohišja in deli za rokovanje, TV-,radio-,filmskih-,video- 
in fotoaparatov, telefoni,pisarniški stroji, ure, svetilke, ročna električna orodja. 
Vozila: deli karoserij, armaturnih plošč, kromirane okrasne letve, škatle za prvo pomoč,
preobleke krmilnega mehanizma, predali, naslonjala, maske, spojlerji. 
V pohištveni industriji: stoli, školjke stolov, otroški stoli, elementi omar, okovje. 
V gospodinjstvu: ohišja sesalcev, gospodinjskih strojev, mali gospod.aparati. 
Ostalo: tehnične igrače, kovčki, deli čolnov, instalacije za sanitarije (cevi, spojke), 
zaščitne čelade, transportni zaboji. 

Udarno odporne akrilnitril-stiren plastične mase-ASA
Kemijska struktura: udarno odporna modifikacija akrilnitril-stirena z akrilestrom kot 
disperzno fazo. 

Lastnosti: 
Gostota: 1,07 g/cm3.
Struktura: je amorfen termoplast kot zmes polimerov (polzlitina), z majhnim navzemanjem 
vlage. 
Barva: ni prozoren, pač pa kristalno bel in prekriven v vseh barvah, ima odločno svetlobno 
obstojnost in visok površinski sijaj.  
Mehanske lastnosti: trdnost-E modul in trdota sta podobna kot pri SB in ABS, toda nižji 
kot pri PS in SAN. Je zelo udarno odporen, tudi v hladnem. Dobra odpornost proti 
praskam, boljša kot pri SAN in ABS.  
Električne lastnosti: značilna je visoka površinska odpornost in upornost mase pri zelo 
majhnem elektrostatičnem naboju ter višje dielektrične izgube kot pri PS in SB. 
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Termične lastnosti: so podobne kot pri SAN, uporaben od -45 do 950C in dobro obstojen 
pri temperaturnih spremembah. 
Obstojnost: v nasičenih ogljikovodikih, mineralnih oljih in maščobah, vodnih raztopinah 
soli, razredčenih kislinah in bazah. Obstojen je na svetlobi, toploti in kisiku, posebno pri 
temnem obarvanju. 
Neobstojnost: v organskih topilih, aromatskih kloriranih ogljikovodikih, koncentriranih 
kislinah. 
Fiziološke lastnosti: fiziološki nenevaren. 
Tvorba napetostnih razpok: na zraku skoraj ne prihaja do tvorbe napetostnih razpok. 

Predelava : 
Brizganje: 
Potrebno je predsušenje 2 uri pri 850C. Brizganje je najboljše pri temperaturah mase od 
210 do 2800C in temperaturah orodja od 40 do 800C. Pri predelovalnih temperaturah nad 
2500C je možno obarvanje. Višje predelovalne temperature in manjše hitrosti brizganja 
zvišajo žilavost izdelkov. Krčenje pri predelavi je od 0,4 do 0,7 %. 
Ekstrudiranje: 
Poteka zelo dobro, možno je tudi ekstruzivno pihanje. Temperature ekstrudiranja so okrog 
2300C. 
Termoformiranje:  
Je najboljše pri temperaturah od 140 do 1700C. 
Lepljenje: 
Poteka s topili, kot so metiletilketon, dikloretilen, cikloheksanon. Lepljenje z adhezivnimi in 
dvokomponentnimi lepili daje višje trdnosti in omogoča tudi spajanje z drugimi materiali. 
 
Varjenje:  
S toplotnimi elementi, trenjem in ultrazvočno. 
Odvzemanje: Možno 
Posebni postopki: 
Folije in plošče predelujejo po postopku hladnega formiranja (globoki vlek). Dekorativni 
postopki so enaki standardnemu PS. 
Primeri uporabe: 
Podobno kot pri ABS, vendar z večjim poudarkom na svetlobni in vremenski obstojnosti; 
posebno za zunanjo uporabo. 
V finomehaniki: ohišja za električne aparate, pisarniški stroji. 
V gospodinjstvu: ohišja vseh vrst. 
V avtomobilski industriji: preobleke počitniških prikolic, zasteklitve, zunanja ogledala, 
preobleke poljedelskih strojev, ohišja kosilnic, lupine čolnov, armaturne plošče. 
V pohištveni industriji: sedežno in ležalno pohištvo, deli miz, vrne garniture, korita za 
cvetlice. 
Razno: prometni znaki in table, ohišja semaforjev, reklamni napisi, cevi, fitingi, armature, 
kovčki, jadralne deske. 
 

5.3 Elastomeri 

Kavčuke, ki so naravne ali sintezne makromolekularne snovi, s kemijskimi reakcijami 
pretvorimo v zamreženo strukturo, ki jo imenujemo guma ali elastomer. Pri raztegovanju 
se verige odmotavajo, ko pa nateg popusti, se elastomer povrne v prvotno stanje (če le ni 
bil nateg prevelik). Elastomere izdelujejo iz naravnih in sintetičnih kavčukov. 
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5.3.1 Kavčuki 
Kavčuki so polimeri, ki se pri postopku predelave zamrežijo v elastomere s širokim 
temperaturnim območjem uporabe. Zamrežitveno reakcijo imenujemo vulkanizacija. 
Elastomerne lastnosti ostanejo vse do mejnega območja termokemijske razgradnje; po 
tem se ločijo vulkanizirani kavčuki od termoplastičnih elastomerov. Naravni kavčuk (cis-
1,4 –polizopren) in po njem posneti sintetični kavčuki (stiren butadien kavčuk, cis-1,4-
polibutadien, polikloropren, nitril kavčuk) vsebujejo vzdolž molekule številne nenasičene 
dvojne vezi, pri katerih pride pri vulkanizaciji z žveplom in organskimi pospešilci le do 
delnega nasičenja. Na sliki 5.3.1-1 je prikazana vulkanizacija naravnega kavčuka. Več
dvojnih vezi ostane v vulkanizatu, manjša je oksidacijska in vremenska obstojnost 
(lastnosti lahko izboljšamo z dodatkom antioksidantov). Stiren butadien kavčuk (SBR), pri 
katerem je največkrat razmerje 75 % butadiena in 25 % stirena. Primeren je za svetlo in 
temno obarvane izdelke, preobleke kablov, tehnične gumijaste izdelke, cevi profile, 
penasto gumo, kot komponenta za avtogume. Je najbolj uporabljen sintetični kavčuk in 
najbolj podoben naravnemu kavčuku.  
 

Slika 5.3.1-1: Prikaz vulkanizacije naravnega kavčuka 
 
5.3.1.1 Smole za lake in lepila 

Za lake so uporabne le smole, ki dajejo dovolj koncentrirane (20-70 %) in dovolj viskozne 
raztopine.  
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5.4 Zaključek 

Poznavanje lastnosti, tako termoplastičnih stirenovih polimerizatov, kakor tudi stirenovih 
elastomerov, nedvomno prispeva k ustrezni predelavi in pripomore h kvalitetnejšemu 
končnemu produktu oziroma izdelku. 
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6. POSTOPKI PREDELAVE TERMOPLASTIČNIH STIRENOVIH 
POLIMERIZATOV IN STIRENOVIH ELASTOMEROV 

6.1 Uvod 

V nadaljevanju bodo predstavljeni postopki predelave termoplastičnih stirenovih 
polimerizatov in stirenovih elastomerov, ki so jih delodajalci uporabljali v času opravljanja 
akcije nadzora pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu. 

6.2 Brizganje (39) 

Brizganje spada poleg prešanja in pihanja votlih teles k tlačnemu oblikovanju mas v 
izdelke. Pri tej predelavi plastičnih mas poteka oblikovanje s pritiskom in temperaturo v 
dvodelnih zaprtih kalupih. Brizganje je najbolj razširjen postopek, pri katerem s 
plastificiranim cilindrom in polžem stalimo in plastificiramo maso za večkratni brizg. Maso 
vbrizgamo v orodje  skozi dolivne kanale z vzdolžnim pomikom polža. Med ohlajanjem 
mase le-to dodatno doziramo za kompenzacijo skrčkov z manjšim naknadnim pritiskom 
polža. Ko se izdelek strdi, polž z obračanjem in pomikanjem nazaj dozira v cilinder novo 
količino za en brizg. Ohlajeno orodje medtem odpremo, izbijemo izdelke in ponovno 
zapremo. Princip brizganja termoplastov je prikazan na sliki 6.2-1. 

 
Slika 6.2-1: Princip brizganja termoplastov 

 

Deli brizgalne enote: 
a -pogonski motor za vrtenje polža, 
b – hidravlični pogon za aksialni pomik  
 polža 
c – končno stikalo za vklopitev      
 naknadnega pritiskain desno    
 končno stikalo za omejitev hoda    
 polža 
d – lijak 
e – pomični polž 
f – cilinder z greli 
g – komora za plastificirano maso 
h – greta šoba v zaporni grupi 
i – dvodelno orodje z dolivno šobo 
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Postopek: 
1. Šoba je naslonjena na zaprto orodje, ki ima temperaturo snemanja izdelka in rotirajoč
polž z aksialnim gibom vbrizgne v orodje staljeno maso. 
2. Po napolnjeni gravurni odprtini zmanjšamo brizgalni pritisk na naknadni pritisk, ki 
dodatno dozira primanjkljaj mase zaradi krčenja pri strjevanju. Naknadni pritisk naj 
učinkuje do zamrznitve ustja na dolivku. 
3. Da preprečimo prenos toplote na orodje, šobo brizgalne grupe odmaknemo, nato polž z 
vzvratno rotacijo in pod protipritiskom dozira maso in jo plastificirano transportira v 
predkomoro. Hkrati izdelek ohlajamo in po določenem času orodje odpremo in pri tem 
snamemo izdelek. Orodje se takoj zapre, brizgalna grupa se primakne in ciklus se ponovi.  
 

6.3 Ekstrudiranje (39) 

Ekstrudiranje poteka s stroji, ekstruderji, ki prevzemajo iz lijaka trde do tekoče materiale, 
nato jih zgostijo, premešajo, stalijo, homogenizirajo, kemijsko spremenijo, jim odvzamejo 
ali dodajajo pline itd. in jih iztisnejo iz šobe. 

Ekstruderji so naslednjih izvedb: 
• batni (za visoko viskozne taline z visokim tališčem PE in zamrežen PE) 
• dolžni (se uporabljajo največ), 
• Maxwell ekstruderji s strižnim efektom za visoko elastične mase, 
• zobniške črpalke za transport talin iz polimerizacijskih posod, za fino doziranje pri 

predenju vlaken, finih folij, cevi, preoblek kablov in ploskih ter cevastih folij 
 

Slika 6.3-1: Enopolžni ekstrudor 

Poznamo enopolžne in dvopolžne ekstrudorje. Pri enopolžnih ekstruderjih se lahko 
temperatura ustvari samodejno zaradi gnetenja mase (250 do 1500 obratov/min). Lahko 
pa imamo počasi vrteče enopolžne ekstrudorje pri katerih pa se temperatura ustvari z 
zunanjim virom gretja. Enopolžni ekstruderji (in dvopolžni istosmerni ekstruderji za 
kompaundiranje) dosežejo prodiranje materiala najprej zaradi lepljenja in trenja, je 
prodiranje materiala pri protismernih dvopolžnih ekstruderjih s polži, ki grabijo drug v 
drugega, zagotovljeno zaradi nastajajočih in naprej se pomikajočih komor, ki delujejo kot 
tlačilke s prisilnim premikom. Pri dvopolžnih ekstruderjih dosegamo večjo kapaciteto, 
manjši čas zadrževanja, samoočiščenje ter enakomernejše plastificiranje občutljivih mas. 
 
6.3.1 Ekstruderske linije 
K ekstruderskim linijam spadajo poleg v nadaljevanju opisanih tudi: 
• ekstruderske linije za izdelavo cevi, profilov, kablov in monofilov, 

Zgradba enopolžnega ekstruderja: 
a - polž 
b – pogon polža 
c – cilinder 
d – pasovni grelci 
e – zračno hlajenje cilindra 
f – zračno hlajenje polža 
g – ležajenje polža 
h – zobniški pogon 
i – elektromotor 
k – osnovni okvir 
l – polnilna odprtina 
m – priključna prirobnica 
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• pihane folije, 
• ekstruzivno predenje. 
 
1. Kompaundiranje
Kompaundiranje je predelava osnovnih surovin termoplastov, duroplastov in elastomerov, 
v uporabne oblike. Navedenim osnovnim surovinam lahko glede na željene lastnosti 
končnih produktov dodamo:  
• aditive: stabilizatorje, maziva, plastifikatorje, barvila-pigmente, protivnetljive in 

oprijemalne dodatke, penilce, itd. 
• armature: steklena, ogljikova in druga vlakna. 

Postopek kompaundiranja poteka po naslednjih korakih: 
• doziranje polimerov s stabilizatorji in pigmenti, 
• taljenje polimerov in dispergiranje aditivov in pigmentov, 
• odsesovanje vlage, 
• doziranje polnil, 
• mešanje polimerov in polnil, 
• mešanje polimerov z vlakni, 
• končno odplinjevanje vseh hlapnih komponent  
• ekstrudiranje skozi šobo. 

V kolikor se polimerom ne dodaja vlaken, se ta korak ne uporabi. Vzporedni procesi, ki 
potekajo pri kompaundiranju, so poleg odstranjevanja vode, topil, monomerov tudi 
homogeniziranje, filtriranje in granuliranje. 

Od celotne svetovne proizvodnje plastike gre več kot pol proizvodnje preko kompaund 
ekstruderjev. Ostala proizvodnja pa se predela preko diskontinuirnih mešalcev (ABS, 
barvni koncentrati), dvovaljčnih mešalnikov in disolverjev (za plastisole PVC, za nekatere 
gume in PUR).  

Ekstruderske linije za kompaundiranje so grajene za različne sisteme. Tako imamo 
ekstruderske linije poleg sistemov za poliolefine in PVC tudi sisteme za: 
a.) PS kopolimere, 
b.) inženirsko plastiko, 
c.) elastomere. 

a.) Polistiren in njegovi kopolimeri se granulirajo iz taline, zadostuje zobniška tlačilka in 
granulator – običajno podvodni, do 5 t/h. Pomembno je odplinjevanje monomera (od 0,2 – 
20 %), katerega delež se mora zmanjšati na fiziološko dovoljenih 500 ppm. Za to 
uporabljamo filmaste odzračevalnike, enopolžne in istosmerne dvopolžne ekstruderje, ki 
15 % stirena zmanjšajo na 300 ppm pri 3,5 t/h. Dvopolžnike uporabljamo tudi za SAN in 
ABS, da lahko zmanjšamo akrilonitril s 500 ppm na 5 ppm.  

b.) Inženirski termoplasti se kompaudirajo običajno v manjših količinah skupaj s polnili, 
armaturami in dodatki, v glavnem od 100 do 1500 kg/h. ABS, PPS kompaundiramo z 
gnetilci, enopolžniki in istosmernimi dvopolžniki. Granuliranje se lahko izvaja na raznih 
strojih, kjer so tipi granulatorjev odvisni od principa reguliranja. Tipi granulatorjev so: 
• snopni, 
• obzidni z nožem na paralelni osi, 
• mlinski prišobni, 
• vodnoplaščni. 
 
Eden od tipov granulatorjev je prikazan na sliki 6.3.1-1. 
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Slika 6.3.1-1: Mlinski prišobni granulator 
 
c.) Elastomeri se kompaundirajo glede na surovine v diskontinuirnih mešalcih za 
surovine v balah, ter v polžnih gnetilcih, če je surovina v sipki obliki, vse več pa v 
dvopolžnih ali planetnih ekstruderjih.  
2. Ravne folije in plošče
Z ekstrudiranjem proizvajamo ravne polizdelke od debeline 0,01 mm do 25 mm. Tankim 
materialom 0,01 do 0,2 mm rečemo filmi, do 2 mm folije, nad 2 mm pa plošče. Te 
polizdelke proizvajamo na več načinov: 
1. vlite filme do 400 µm – s hladnovaljnim (chill-roll) postopkom, 
2. folije za termoformiranje 0,1 do 2 mm – s hladnovaljnim postopkom, 
3. valjane folije 0,5 do 2 mm in plošče 2 do 25 mm z ekstruzivnim valjanjem (roll-stock), 
4. kalandrirane folije 0,05 do 1 mm s kalandriranjem. 

Folije, trakovi in plošče od 0,01 do 2,0 mm debeline se proizvajajo z vodoravno, široko 
šobo z nastavljivim razmakom do širin 3,5 m oz. za filme do 4,0 m. V nadaljevanju bodo 
prikazani nekateri načini izdelav ravnih folij in plošč.

1. Vliti filmi
Vliti filmi se proizvajajo po chill-roll postopku. Dobimo jih tako, da s šobo, ožjo od 1 mm, 
ekstrudiramo material poševno navzdol na hlajene valje ter folijo raztegnemo na 8 do 10 
µm debeline.  

 

Slika        
6.3.1-2: Linija chill-roll  

a – rotor 
b – šoba 
c – plošča šobe 
d – rezalna enota 
e – vodna prha 
f – transportna voda 
g – granule 
 

folija

a – navijalec folije, 
b – plešoči valji,  
c – navijanje odpadka, 
d – obrez robov, 
e – merilnik debeline, 
f – široka šoba, 
g – ekstruder, 
h – hladilni valji. 
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2. Folije za termoformiranje
Folije za termoformiranje ekstrudiramo predvsem za toplo oblikovanje (npr. za 
embalažo..). Linije delajo s hladilnimi in gladilnimi valji z minimalnim potrebnim vlekom. 
Nasprotno pa za dekorativne folije v kombinaciji s kalandriranjem ekstrudirajo od 1 do 2 
mm debele trakove med dva ogreta valja in jih stiskajo na 0,1 do 0,8 mm debeline. Z 
nadaljnjimi valji pa vtiskujejo ali polirajo in šele nato hladijo in navijajo. 

3. Koekstrudirane folije in plošče
Koekstrudirane vlite folije se proizvajajo s 3 do 5 ekstruderji s širokimi šobami. Talina se 
uvaja v šobo skozi adaptor ali skozi ločene kanale. Po potrebi posamezne sloje pred 
vstopom v šobo skozi zračne reže oksidiramo z dodanim oksidirajočim plinom in tako 
dosežemo oprijemne lastnosti do drugih materialov. Tako ekstrudiramo večslojne trdein 
mehke cevi ter ravne folije, vezne plošče (npr. PMMA površina, ABS jedro), večslojne 
talne obloge.. Koekstrudirane folije in plošče imajo najrazličnejšo uporabo med drugim se 
uporabljajo tudi za: 
SB/prozorni PS – za hladilnike, 
ABS/PMMA (UV stabilne) – za čolne, 
SB/obojestransko PMMA (obrabno odporne) - za kopalne celice 
SB/ABS na obeh straneh – za hladilnike, kabine 
SB regenerat/SB ali ABS s prekritjem – za hladilnike 
SB – pena/ABS in prozornim PS – za hladilnike 

4. Valjane folije in plošče
Valjane folije in plošče z debelinami od 0,5 do 25 mm se proizvajajo z ekstrudiranjem in 
valjanjem »roll-stock«, podobnim kalandriranju. Postopek se uporablja za PS, ASA, SB, 
PE, PP, PA,… Površina je lahko motna, sijajna ali vtisnjena, zato se uporabljajo materiali 
v avtoindustriji, za pohištvo, gradbeništvo, strojegradnjo. Bistvo postopka je nastajanje 
folije iz pred valji nakopičene taline, ki se med valji hkrati stiska in gladi. Za gladilno 
valjanje mora iz šobe priteči homogenizirana plast materiala v visokoelastičnem stanju, 
nakar se stiska med valji z naraščujočim pritiskom. Uporaba enoslojnih valjanih folij in 
plošč stirenovih polimerov je prikazana v tabeli 6.3.1-1. 

Tabela 6.3.1-1: Uporaba enoslojnih valjanih folij in plošč stirenovih polimerov 

 ABS in ABS/PVC 
blend. 

PS ABS 

Debelina /mm 0,5-3,0   0,5-6,0 3,0-10,0 

Lastnosti udarno odporen udarno odporen udarno  odporen 

Izgled hrapav ali obarvan transparenten ali 
obarvan, gladek ali  
vtisnjen 

obarvan, tiskan, 
vtisnjen 

Uporaba zaboji, prekritja, 
avtomobilski deli, 
sedeži avionov.. 

hladilniki, kopalnice, 
igrače

hladilniki, 
gospodinjska 
oprema, pohištvo, 
čolni, površina 
smuči, avtomobilski 
deli….. 

5. Kalandrirane folije
Na kalandrska valja ne doteka polno plastificiran material, pač pa ga prva dvojica valjev 
dozira na druga dva valja, pri tem se material dokončno plastificira in formira v folijo. Za to 
je potrebno uporabiti nekajdesetkrat večje sile kot pri gladilnem valju. Sicer pa tako 
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kalandrirni valji kot gladilni valji morajo izpolnjevati zelo težke pogoje – visoka togost, 
maksmalna preciznost mer, enakomerna temperatura, brezhibna površina, korozijska 
odpornost, itd. 

 

6.4 Preoblikovanje (39) 

Poznamo hladno ali vroče preoblikovanje mas, za katere je pomembno visokoelastično 
stanje, od katerega zavisi ireverzibilnost ali elastična reverzibilnost deformacije v 
odvisnosti od časa, obremenitve in temperature. Na sliki 6.4-1 so predstavljeni različni 
polimerni materiali in temperature, pri katerih so posamezni polimerni materiali v 
steklastem stanju in delno kristaliničnem stanju. Prikazane so tudi  temperature, pri 
katerih je posamezni polimerni material primeren za termoformiranje, termoplastično 
formiranje ter  prehod v temperaturo razpada. Prav tako so podane temperature 
zmehčišča oziroma zmrzišča in temperature tališča kristalitov za nekatere polimerne 
materiale.  
 

Slika 6.4-1: Razna stanja termoplastičnih mas 

Na sliki 6.4-1, pomeni št.1 odvisno od vsebnosti mehčala, medtem ko št. 2 le za 
oblikovalne mase, liti akrilat ostane termoelastičen do razpada.  
 
1. Amorfnih termoplastov pod temperaturo steklastega prehoda Tg (na sliki 6.4-1 
označeno z ET) ne moremo preoblikovati (razen hladno preoblikovanje omejenih 
možnostih tik pod Tg),kar velja delno tudi za kristalinične mase pod temperaturo tališča
kristalitov Tm (na sliki 6.4-1 označeno s KS). 
2. Kristalinične mase lahko, če imajo manjši delež kristalitov, raztezamo za več kot 100% 
tudi pri sobni temperaturi (pri 5 do 25 % kristalita). Za raztezno pihanje, biaksialno 

(Tg)
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raztegnjene folije in raztezanje monofila uporabljamo raztezanje nad temperaturo Tg in 
naknadno termo fiksiranje za sprostitev napetosti zaradi orientiranja molekul. 
3. Amorfni termoplasti so nad temperaturo Tg v precejšnjem področju termoelastični (kvazi 
elastomeri). To je področje za termoformiranje (toplo oblikovanje). Kristalinične mase nad 
temperaturo Tm kmalu preidejo v talino, zato je možnost termoformiranja omejena. 
4. Gumi elastični materiali imajo Tg pod uporabnimi temperaturami in jih ne moremo 
termoformirati. 
 
6.4.1 Termoformiranje (toplo preoblikovanje) 
1. Ročno termoformiranje  
Ročno termoformiranje se uporablja za manjše serije. Za ogrevanje plošč uporabljamo 
omare s toplim zrakom, za krivljenje tudi lokalne grelce ali ogrevanje z vročim zrakom, pri 
montažnih delih pa tudi vroče vodne in oljne kopeli (redkeje odprti ogenj).  

2. Strojno termoformiranje 
Strojno termoformiranje se uporablja bodisi za velike izdelke enakomerne debeline bodisi 
za visoko serijske male tankostenske izdelke, predvsem za embalažo. Orodja za 
termoformiranje so mnogo manj obremenjena kot za brizganje ali prešanje. Za majhne 
serije cca 50 kom in prototipe uporabljamo orodja tudi iz gipsa in lesa. Za proizvodnjo 
uporabljamo največ metalna toplotno prevodna orodja iz lahkih zlitin, tudi medenine. 
Običajno se zalijejo bakrene cevi, ki služijo kot hladilni kanali. Redkeje se uporablja jeklo 
tudi zaradi rjavenja. Orodja morajo imeti izvedene izvrtine za izvleke zraka na najbolj 
globoko potegnjenih mestih. Premer teh izvrtin sme biti pri folijah maksimalno 70 % 
debeline, za plošče pa 50 % debeline. Poznamo različne tehnologije termoformiranja, ki 
so prikazane v nadaljevanju. 

Vakuumsko oblikovanje (vakuumiranje)
Se uporablja le za manjši vlek, saj dosežemo raztezek le do 40 %. Pri razteznem 
vakuumiranju se del, ki se prvi dotakne orodja, zalepi in se več ne razteza, zato obstaja 
nevarnost preveč stanjšanih vogalov in robov. 

Pihano termoformiranje
Se poslužuje toka zraka, ki je nasproten gibanju materiala. Ta zaradi tega drsi na zračni 
blazini, namesto na orodju. S prostim pihanjem v prostor dobimo trdno in enakomerno 
raztegnjene izdelke (npr. kupola). 
 
Pnevmatsko termoformiranje 
Vključuje vakuum in pihane blazine, tako dosežemo razteg od 100 do 200 %, v 
posameznih slučajih tudi od 400 do 500 % raztezek. 

Strojno termoformiranje lahko poteka za velike formate ali za male formate. Za velike 
formate se lahko dosegajo globine vleka od 100 do 250 cm in se uporabljajo do 18 m2

delovne površine. Za zračne blazine (air slip) uporabljajo tlak do 20 bar ter mehanske 
hidravlične cilindre (20 N/m2) za pomožne pestiče. Enostransko ogrevanje je uporabno za 
plošče do 2,5 mm, dvostransko do 10 mm debeline ter za akrilat in PVC. Hitrost 
ogrevanja je 10 s/mm, za poliolefine pa 20 s/mm. Infrardeči ploskovni grelci so razdeljeni 
v cone, ki jih posebej reguliramo ali tudi maskiramo. Vpenjalni okvir ogrevamo električno, 
orodje pa držimo na temperaturi od 50 do 600C. Izdelke ohlajamo z vodno meglo in 
hladnim tlačnim zrakom, s katerim tudi izmetavamo. Stroji običajno uporabljajo mešano 
tehnologijo, kar je predstavljeno na sliki 6.4.1-1. 

Na sliki 6.4.1-1 je torej predstavljeno kombinirano termoformiranje, kjer posamezne slike 
pomenijo, kot je navedeno spodaj:  
1. ogrevanje – vpenjalni okvir ali grelci so premični, 
2. okvir se spušča in je zatesnjen, vpihovanje vročega zraka, 
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3., 4. pred oblikovanje s pestičem material drsi na zraku (air slip), 
5. oblikovanje z vakuumom. 
 

Slika 6.4.1-1: Kombinirano termoformiranje 
 
Imamo tudi maloformatne termoformirke, ki imajo običajno delovno površino do 800x500 
mm in vlečno globino 150 mm. 
 

6.5 Zaključek 
 
Nedvomno so različni postopki predelave termoplastičnih stirenovih polimerizatov in 
stirenovih elastomerov, ki jih delodajalci uporabljajo za izdelavo polizdelkov oziroma 
izdelkov iz teh materialov. V tem poglavju so bili prikazani tisti postopki predelave, ki jih 
delodajalci najpogosteje uporabljajo. Ti postopki predelave so se izvajali tudi v času, ko je 
potekala akcija nadzora delavcev, ki so izpostavljeni stirenu. Termoplastične stirenove 
polimerizate se predeluje tudi z drugimi postopki, kot so lepljenje, varjenje, odvzemanje in 
brizgalno pihanje.  
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7. IZVAJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA V REPUBLIKI 
SLOVENIJI S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU PRI 
DELODAJALCIH, KJER SO DELAVCI IZPOSTAVLJENI STIRENU  
 

7.1 Uvod 
 
Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ki je organ v sestavi Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve, opravlja inšpekcijski nadzor na področjih delovnih razmerij, varnosti in 
zdravja pri delu ter socialnega varstva. Delovno področje upravnega organa je določeno z 
Zakonom o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94, 32/97 in 36/2000) (40) in Zakonom o 
inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 53/2007 – uradno prečiščeno besedilo št.1) 
(41). 

Inšpekcijsko nadzorstvo opravljajo inšpektorji, ki so po izobrazbi predvsem univerzitetni 
diplomirani pravniki, univerzitetni diplomirani inženirji tehničnih strok in diplomirani socialni 
delavci. Organizacijsko so inšpektorji razporejeni v Inšpekcijo nadzora varnosti in zdravja 
pri delu, Inšpekcijo nadzora delovnih razmerij in v Socialno inšpekcijo. 

Na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo je bilo 30. 12. 2007 zaposlenih 107 
uslužbencev. Od skupnega števila zaposlenih je bilo 82 inšpektorjev, ki so bili razporejeni 
v Inšpekcijo nadzora varnosti in zdravja pri delu (36), Inšpekcijo nadzora delovnih razmerij 
(43) in Socialno inšpekcijo (3).  

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izpolnjevanjem obveznosti delodajalcev iz naslova varnega 
in zdravega dela obsega neposredne inšpekcijske preglede (redne, kontrolne, izredne), 
izreke raznih ukrepov, raziskave težjih in kolektivnih nezgod pri delu, smrtnih nezgod, 
poklicnih bolezni in nevarnih pojavov. Inšpektorji preverjajo tudi izvajanje predpisov v 
zvezi z delovnimi razmerami, s pogoji za delo v nočnem času in podobno, kakor tudi 
izpolnjevanje obveznosti v zvezi s prostim pretokom blaga na skupnem evropskem trgu.  

V letu 2007 je bilo registrirano v Republiki Sloveniji 160.700 delodajalcev, pri katerih je 
bilo zaposlenih 853.999 delavcev. Pristojnost Inšpektorata RS za delo je nadzor nad 
delodajalcem(i), ki na podlagi pogodbe o zaposlitvi zaposluje(jo) delavca(e), oziroma na 
kakršnikoli drugi pravni podlagi zaposluje delavca (e). Kot delodajalec se šteje tudi kmet 
ali fizična oseba, ki sam ali s člani svojih gospodarstev oziroma z družinskimi člani 
opravlja kmetijsko, pridobitno ali drugo dejavnost kot edini ali glavni poklic in ne zaposluje 
drugih oseb.  

V letu 2007 so inšpektorji na področju varnosti in zdravja pri delu opravili 8.169 
inšpekcijskih pregledov. Število izdanih upravnih odločb zaradi ugotovljenih nepravilnosti 
je bilo 3.413, izdanih je bilo tudi 678 plačilnih nalogov. Poleg plačilnih nalogov so 
inšpektorji izdali tudi 153 odločb o prekršku, 18 obdolžilnih predlogov in 19 ovadb. Poleg 
tega so inšpektorji za varnost in zdravje pri delu opravili raziskave 214 težjih nezgod pri 
delu in 29 nezgod, ki so imele za posledico smrt delavca. 

Na podlagi določb Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/2006 - uradno prečiščeno 
besedilo št. 3, 115/2006 in 139/2006-US) (42) inšpektorji opravljajo prekrškovne naloge 
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na prvi stopnji. Navedeno delo je izredno obsežno, zahteva dodatno znanje in strokovnost 
ter pomeni za inšpektorje dodatno obremenitev poleg drugega inšpekcijskega dela.  

V skladu s 4. členom Zakona o inšpekciji dela Inšpektorat Republike Slovenije za delo 
nudi delodajalcem in delavcem strokovno pomoč v zvezi z uresničevanjem zakonov, 
predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov iz svoje pristojnosti.   

Inšpektorat Republike Slovenije za delo pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi 
inšpektorati (koordinirana kemijska inšpekcija, regijske koordinacije, akcija »morska 
deklica«) in zavodi, pristojnimi za zaposlovanje, za zdravstveno zavarovanje ter za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kot tudi s sindikalnimi oziroma strokovnimi 
združenji delodajalcev ter drugimi strokovnjaki s področja dela inšpektorata doma in v 
tujini.   

Uslužbenci Inšpektorata Republike Slovenije za delo sodelujejo tudi pri pripravi 
podzakonskih predpisov. Imenovani so v delovne skupine s področja dela inšpekcijskega 
organa ter v posamezna delovna telesa Evropske Komisije (npr. Senior Labour Inspectors 
Committee – SLIC,  Scientific Committee for Occupational Exposure Limits – SCOEL itd.), 
Mednarodne organizacije dela (ILO – International Labour Organization) in drugih 
mednarodnih institucij.  

Uslužbenci Inšpektorata Republike Slovenije za delo vsako leto za preteklo leto izdelajo 
poročilo Inšpektorata Republike Slovenije za delo, ki je izdelano na podlagi 5. člena 
Zakona o inšpekciji dela, ki določa vsebino poročanja in nadaljnji potek obravnave 
poročila, pripravljajo tudi razna poročila o posameznih inšpekcijskih nadzorih, o izvajanju 
predpisov in o drugih področjih delovanja inšpektorata za ministrstva in razne vladne 
organe. Posebna poročila pripravljajo tudi za pooblaščene institucije EU. Statistično 
obdelane so bile prijave o nezgodah pri delu, ki jih inšpektorat izkazuje po metodologiji 
ESAW (European Statistics Accidents at Work) mednarodnega sistema EUROSTAT.    

V skladu s pristojnostmi so uslužbenci inšpektorata s področja varnosti in zdravja pri delu 
na podlagi Zakona o inšpekciji dela, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o javnih 
uslužbencih in drugih predpisov opravljali še druge naloge, kot na primer: 
• spremljali in proučevali so stanje varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij v 
najširšem smislu in sodelovali v medresorskih ter drugih strokovnih komisijah,  
• pripravili so strokovne in druge podlage za izvedbo raznih akcij ter opravljali analize 
usmerjenih akcij in drugih aktivnosti s področij nadzora,  
• opravljali so skupne aktivnosti z inšpekcijskimi in drugimi organi nadzora v zvezi s 
preprečevanjem dela in zaposlovanja na črno,  
• koordinirali so delo inšpektorjev na vseh treh področjih nadzora, 
• izvedli so strokovna usposabljanja in izobraževanja inšpektorjev. 

Akcije, ki se odvijajo na Inšpektoratu RS za delo, obravnavajo določene nevarnosti (hrup, 
kemikalije, vibracije, vročina, mraz, globina, višina...), določeno dejavnost, usmerjene 
akcije, ki se izvajajo po spremembi zakonodaje, predvsem z namenom, da se pridobi slika 
stanja glede spoštovanja novih določb, usmerjene akcije EU…. 

Z namenom, da se pridobi slika stanja delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, se je izvedla 
tudi akcija nadzora nad zagotavljanjem in izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri 
delu delavcev izpostavljenih stirenu. 

Akcija se je začela izvajati že v letu 2007, vendar se je zaradi obsežnosti nadaljevala tudi 
v letu 2008. Namen akcije je ugotoviti izpostavljenost delavcev stirenu pri njegovi uporabi 
v različnih dejavnostih in kakšno je zagotavljanje oz. izvajanje varnostnih ukrepov. V akciji 
se je  preverjalo ali delodajalci izpostavljenost stirenu obravnavajo kot posebno nevarnost 
oz. škodljivost ali so na podlagi opravljene ocene tveganja določili potrebne varnostne 
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ukrepe ali so v oceni tveganja opredelili delovna mesta, kjer se bo izvajal biološki 
monitoring na stiren, v kakšni periodiki in po kakšnem postopku se bo le-ta izvajal in ali se 
je biološki monitoring že kdaj izvajal. Preverjalo se je tudi ali so delavci seznanjeni z 
nevarnimi lastnostmi stirena ali so koncentracije na posameznih delovnih mestih v 
predpisanih mejah, ki znaša 86 mg/m3 oz. 20 ppm ter kakšno osebno varovalno opremo 
delavci uporabljajo pri delu in kako pogosto jo uporabljajo. Glede uporabe osebne 
varovalne opreme je potrebno upoštevati, da se učinek na centralni živčni sistem začne 
pojavljati že v območju od 210 - 840 mg/m3 (50-200 ppm).  Pri koncentracijah, ki 
presegajo 840 mg/m3 (200 ppm), pa je bilo najdeno tudi že izrazito poslabšanje 
reakcijskega časa in telesnega ravnotežja.  
 

7.2 Strategija meritev in načrt 

Inšpekcijski nadzor nad zagotavljanjem in izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri 
delu delavcev izpostavljenih stirenu je potekal pri delodajalcih na celotnem območju 
Republike Slovenije, kjer so delavci izpostavljeni stirenu. Moja želja je bila, da bi se 
inšpekcijski nadzor izvajal pri čim več delodajalcih, pri katerih so delavci izpostavljeni 
visokim koncentracijam stirena, da bi se pri tem ugotovilo, ali delodajalci spoštujejo 
ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in zagotavljajo delavcem varne delovne 
razmere.  Prav tako naj bi se opravil inšpekcijski nadzor tudi v drugih dejavnostih, da bi se 
s tem prikazala raznolikost uporabe stirena ter različna izpostavljenost delavcev stirenu.  

Za opravljanje inšpekcijskega nadzora pri delodajalcih, kjer so delavci izpostavljeni 
stirenu, sem inšpektorjem za delo pripravila zapisnik in izdelala obvezna navodila v zvezi 
z izvajanjem akcije skladno z metodologijo Inšpektorata RS za delo. Obvezna navodila, ki 
zajemajo pravne podlage za ukrepanje, prispevajo k lažjemu izvajanju inšpekcijskega 
nadzora. 

Podatke o subjektih nadzora, kjer naj bi potekal inšpekcijski nadzor, sem pridobila na 
Uradu za kemikalije. Ker delodajalci dosledno ne prijavljajo kemikalij Uradu za kemikalije, 
je bil pridobljen seznam nepopoln, zato sem dodatne podatke o uporabi stirena pridobila 
od proizvajalcev poliestrskih smol v Republiki Sloveniji. Delodajalci nabavljajo kemikalije 
tudi izven meja Republike Slovenije, zato sem dodatne informacije o uporabi stirena 
pridobila tudi od kolegov inšpektorjev za delo, ki so krajevno pristojni za nadzor.    
 

7.3 Nekatere temeljne obveznosti delodajalcev in delavcev v zvezi  z 
nevarnimi kemičnimi snovmi 
 
Največjo nevarnost na delovnih mestih, kjer se ravna z nevarnimi kemičnimi snovmi, 
predstavlja sproščanje nevarnih kemičnih snovi in tudi vmesnih produktov, ki nastajajo pri 
posameznih delovnih in proizvodnih postopkih v delovno okolje. Na delovnih mestih so 
nevarne snovi lahko prisotne v obliki plinov, tekočin in trdnih snovi. Posebej nevarne so 
tiste kemične snovi, ki se pojavljajo le kot onesnaženje v zraku.  

Temeljne obveznosti delavcev in delodajalcev za zagotavljanje varnega in zdravega dela 
s kemičnimi snovmi določa že Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 
56/99, 64/01) (43). Zakon delodajalca zavezuje, da je dolžan zagotoviti varnost in zdravje 
delavcev v zvezi z delom. Delodajalci morajo zagotoviti in vzdrževati varno in zdravo 
delovno okolje ter zagotoviti, da delavci pri opravljanju svojega dela ne bodo izpostavljeni 
nevarnostim na delovnem mestu.  
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Pri izvajanju ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu s kemičnimi snovmi je 
treba spoštovati določeno prioriteto. Najprej je treba poskušati nevarnost odstraniti. Če to 
ni možno, je treba nevarnost izolirati.  Če tudi to ni možno, je treba nevarnost zmanjšati na 
najnižjo možno stopnjo.  

Ukrepe za varovanje delavcev pred nevarnimi kemičnimi snovmi, ki jih mora upoštevati in 
izvesti delodajalec, lahko delimo v tri skupine. V prvo skupino spadajo tehnični ukrepi, v 
drugo organizacijski ukrepi, v tretjo pa individualni varnostni ukrepi, ki zajemajo tudi 
osebno varovalno opremo. Tehnični, organizacijski in individualni varnostni ukrepi varujejo 
delavca pred nevarnimi kemičnimi snovmi.  

Prav tako pa ima vsak delavec, ki ravna z nevarnimi kemičnimi snovmi svoje obveznosti in 
pravice. Pravice delavcev izhajajo iz dolžnosti delodajalcev, ker so vse dolžnosti 
delodajalca v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu hkrati pravice delavca. 
Med delavčeve obveznosti pa prištevamo: 
- spoštovanje in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu; 
- upoštevanje navodil za delo, ki jih izdela delodajalec; 
- pazljivo opravljanje svojega dela in s tem varovanje svojega življenja in zdravja ter 
zdravja drugih oseb; 
- uporabljanje varnostnih naprav ter sredstev in osebne varovalne opreme, pazljivo 
ravnanje z njimi in skrb, da so v brezhibnem stanju. 

V nadaljevanju bodo predstavljene nekatere temeljne obveznosti delodajalcev in delavcev 
v zvezi z nevarnimi kemičnimi snovmi, katere so se tudi nadzirale pri izvajanju akcije 
nadzora nad zagotavljanjem in izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu 
delavcev izpostavljenih stirenu. 

7.3.1 Izjava o varnosti z oceno tveganja 
7.3.1.1 Kaj je izjava o varnosti z oceno tveganja 

Izjava o varnosti z oceno tveganja je interni akt delodajalca, v katerem ta v pisni obliki 
določi načine in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter ga 
dopolnjuje ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Okvirna vsebina je 
predpisana v Pravilniku o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur.list RS 
št.30/00) (44). 

Osnovni namen tega akta je, da se z njegovo pomočjo prepreči ali vsaj ustrezno zmanjša 
možnost, da različne nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu ali v delovnem 
okolju povzročijo v zvezi z opravljanjem dela pri delavcu določene neželene posledice, ki
so predvsem poškodbe in zdravstvene okvare.  

V ta namen se mora najprej opredeliti delovna mesta in ugotoviti vse nevarnosti in 
škodljivosti na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki bi lahko ogrožale (kar pomeni, 
da bi lahko zaradi teh nevarnosti in škodljivosti prišlo do poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni) delavca oz. delavce pri delu. Zatem se mora določiti nivo tveganja, ki ga 
posamezna nevarnost ali škodljivost predstavlja, nato pa dovolj ustrezno in natančno 
opredeliti vse potrebne ukrepe, da se ugotovljena tveganja ali povsem odpravijo ali pa 
vsaj zmanjšajo na sprejemljiv nivo. Temeljna problematika, ki jo v zvezi z zagotavljanjem 
varnosti in zdravja obravnavamo, je torej tveganje, ki predstavlja možnost, da v zvezi z 
delom pride do neželenih posledic. Ker te posledice za delodajalca vedno pomenijo 
določene težave (npr. izgubo časa, izgubo denarja, motnje v proizvodnji, stresne razmere, 
sodne postopke, …), bi bilo za pričakovati, da bo eden od pomembnejših interesov 
delodajalcev, da imajo ta akt vedno v ustrezni obliki in vsebini in da ga tudi redno in 
ustrezno uporabljajo. Delodajalec mora tudi vedeti, da ta dokument ni namenjen samo 
njemu, ampak predvsem tudi delavcem, za katere je odgovoren. Zato mora zagotoviti, da 
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pri pripravi in nadaljnjem vzdrževanju (revizijah) tega dokumenta delavci aktivno 
sodelujejo, da so natančno seznanjeni z njegovo vsebino in da predvsem poznajo 
namene in cilje, ki se želijo z njegovo pomočjo doseči.  

Iz do sedaj navedenega je razvidno, da je izjava o varnosti namenjena predvsem 
delodajalcu in delavcem, za katere je odgovoren in ne predvsem inšpektorju za delo, kot 
to delodajalci v mnogih primerih mislijo. Seveda pa ja ta dokument zelo pomemben tudi 
pri inšpekcijskem nadzoru, saj lahko delodajalec z njegovo pomočjo inšpektorju predstavi 
oziroma prikaže urejenost tega področja pri njem. Samo to, da ima kup papirja, ki nosi 
naslov »izjava o varnosti«, inšpektorja zagotovo ne bo prepričalo, da je stanje na tem 
področju pri njem ustrezno.     
 
7.3.1.2 Obvezna vsebina internega akta o varnosti in zdravju pri delu 

Da se prej navedeni namen tega internega akta lahko ustrezno doseže, mora vsekakor 
obvezno vsebovati določene navedbe, podatke, postopke, določbe, opredelitve idr. 
Primerna vsebina izjave o varnosti bi lahko bila npr. naslednja: 

• datum in kraj izdaje,  
• podatki o delodajalcu (naziv oz. firma, dejavnosti, organiziranost podjetja oz. 

družbe, število zaposlenih, organiziranost izvajanja oz. zagotavljanja varnosti in 
zdravja pri delu, ...), 

• pisna izjava delodajalca, 
• podatki o osebah, ki so pri izdelavi izjave o varnosti in izvajanju procesa 

ocenjevanja tveganj sodelovali, 
• podatki o delovnih mestih in delovnih krajih, zahteve za zasedbo delovnih mest (ki 

se nanašajo na varnosti in zdravje pri delu), 
• navedba in obravnava vseh predpisanih zahtev in obveznosti s področja varnosti 

in zdravja pri delu, ki se nanašajo na dejavnost delodajalca, 
• obravnava (ocenjevanje in presoja) preostalih tveganj: 

 - naveden postopek ocenjevanja tveganj, 
 - dejansko izvedeno ocenjevanje tveganj (pomembna je ustrezna opredelitev      
 vseh, pričakovanih oziroma predvidenih nevarnosti in škodljivosti, ki bi lahko     
 kakorkoli ogrozile delavce pri delu) po posameznih delovnih mestih, 
 - opredelitev potrebnih zahtev in ukrepov (presoja tveganj), 

• opredelitev še drugih zadev s področja varnosti in zdravja pri delu, ki so s stališča
varnosti in zdravja pri delu lahko pomembne za določenega delodajalca,  

• opredeljene obveznosti in odgovornosti oseb, odgovornih za varnost in zdravje pri 
delu, 

• podatki o že izvedenih aktivnosti na tem področju (evidence). 
 
Kratek opis nekaterih navedenih vsebin
Pisna izjava delodajalca: je izjava, ki je praviloma na enem listu papirja, s katero 
delodajalec izjavi, da bo delavcem, za katere je odgovoren, zagotavljal (v smislu 
zagotoviti) potrebno varnost in zdravje pri delu ter v ta namen izvajal ustrezne ukrepe za 
odpravo ali ustrezno zmanjševanje tveganj, ki jih lahko povzročajo prisotne nevarnosti in 
škodljivosti, vključno z obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno 
organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi (to se v praksi žal pogosto 
»pozabi«). 

V procesu ocenjevanja tveganj v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu morajo sodelovati 
predvsem predstavniki delodajalca, strokovne osebe s področja varnosti in zdravja pri 
delu (to sta strokovni delavec in pooblaščeni zdravnik) ter delavci in njihovi predstavniki. V 
posebnih in zahtevnih primerih se lahko pritegnejo tudi še interni ali tudi zunanji 
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strokovnjaki oziroma specialisti z drugih področij (v smislu njihove strokovne izobrazbe ali 
del in nalog, ki jih opravljajo). 

Konkretno in določno morajo biti obravnavane vse osnovne zahteve in obveznosti, ki so 
predpisane v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 56/99, 64/01). Te 
zahteve in obveznosti so: 
- zagotavljanje zdravstvenih pregledov delavcev, 
- organizacija oz. zagotavljanje prve pomoči v primeru poškodbe ali nenadne    
 obolelosti prizadetosti delavca,  
- usposabljanje delavcev za varno delo, 
- obveščanje delavcev o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o  
 nevarnostih za poškodbe in zdravstvene okvare, ki so povezane z njimi ter izdaja  
 navodil za varno delo, 
- zagotavljanje in uporaba sredstev in opreme za osebno varnost pri delu, 
- izvajanje periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme, 
- zagotavljanje periodičnih preiskav delovnega okolja. 

Vse te zahteve morajo biti opredeljene zelo natančno in določno ter tako, kot se bo to 
zagotavljalo in izvajalo pri konkretnem delodajalcu.  

Ti podatki so predvsem potrebni zato, da se lahko v naprej predvidi vse možne nevarnosti 
in škodljivosti, ki se potem v procesu ocenjevanja tvegaj obravnavajo ter tudi delavce, ki 
jih posamezne nevarnosti in škodljivosti lahko ogrožajo. Navedeni morajo biti tudi pogoji 
(npr. strokovna izobrazba, morebitna druga posebna znanja, delovne izkušnje, 
zdravstvene zahteve, …) za zasedbo določenega delovnega mesta.  

Obravnava (ocenjevanje in presoja) tveganj  je proces, ki je za potrebe varnosti in zdravja 
pri delu pri delodajalcih precej prirejen temu namenu in zato tudi ustrezno poenostavljen. 
Teoretično je obravnava problematike obvladovanja tveganj in negotovosti, ki se v 
določenih razmerah (npr. varnost in zdravje pri delu na nivoju države ali še širše) lahko 
izvaja, mnogo bolj zahtevna in zapletena. Pri vseh teh obravnavah je pomembno to, da 
gre vedno izključno za neželene in škodljive dogodke (tudi lahko izide oz. posledice), ki 
lahko kakorkoli kogarkoli prizadenejo ali povzročijo materialno škodo ali tudi kaj drugega.     

Dejstvo, da do neželenih in škodljivih razmer v zvezi z delom pride praviloma slučajno in z 
večjo ali manjšo verjetnostjo pomeni, da moramo zato v takšnih razmerah vedno računati 
z nekimi tveganji in negotovostmi. Če pa hočemo tveganja in negotovosti primerno 
obvladovati, je nujno, da jih predhodno ustrezno obravnavamo.

Postopki in pristopi k obravnavi tveganj in negotovosti so lahko, glede na obravnavane 
razmere pa pogosto tudi morajo biti, zelo različni. Glede na že omenjeno prilagoditev 
potrebam na področju varnosti in zdravja pri delu bomo v nadaljevanju govorili samo o 
obravnavi tveganj, četudi so mnogokrat pomembne tudi določene negotovosti. V teoriji 
obravnave tveganj in negotovosti sicer govorimo o tveganjih takrat, ko lahko verjetnost za 
nastanek neželenega dogodka ustrezno določimo (objektivno ali subjektivno), o 
negotovosti pa takrat, ko te verjetnosti ni mogoče ustrezno določiti (vseeno ali je dejansko 
ni mogoče ugotoviti ali pa tega tisti, ki ta proces izvaja, ne zna). 

Obravnavo tveganj lahko opredelimo kot večfazni postopek, ki vsebuje vse aktivnosti, 
potrebne za ustrezno obvladovanje v zvezi z delom prisotnih tveganj. S tem v zvezi sta 
pomembna predvsem dva elementa. Prvi je strokovno-tehnični vidik obravnave 
(ocenjevanje) tveganj in priprava vseh možnih in seveda sprejemljivih rešitev za odpravo 
ali ustrezno zmanjšanje teh tveganj. Drugi pa je upravno-vodstveni vidik obravnave 
tveganj (presoja), v kateri potem upravni strokovnjaki oz. managerji iz predloženih možnih 
rešitev izberejo oz. določijo tiste, ki se bodo v posameznih razmerah izvajali.      
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Iz definicije pojma »ocenjevanje tveganja« v pripadajočem pravilniku, ki je prilagojena 
potrebam varnosti in zdravja pri delu in ki glasi: ocenjevanje tveganj(a) je sistematično 
evidentiranje in proučevanje vseh dejavnikov delovnega procesa, z namenom 
ugotoviti možne vzroke za nastanek poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v 
zvezi z delom in možnosti preprečevanja, odpravljanja in zmanjševanja tveganj, je 
razvidno, da ta proces ne vsebuje obeh navedenih elementov, ki sta potrebna za uspešno 
obvladovanje tveganj. Ta proces torej ne vsebuje dejavnikov vezanih na vidik sprejemanja 
odločitev (lahko ga npr. poimenujemo »presoja tveganj«) glede potrebnih zahtev in 
ukrepov za zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti in zdravja pri delu. Zato mora biti ta 
manjkajoči element v izjavi o varnosti posebej opredeljen. V pripadajočem pravilniku je 
element »določevanja potrebnih ukrepov« (združen z »določevanjem odgovornih oseb«) 
sicer predviden, vendar pa ni posebej poimenovan in definiran. Razmeram varnosti in 
zdravja prilagojena definicija tega pojma bi sicer lahko bila: presoja tveganj je postopek 
vodenja in odločanja, ki ga izvajajo delodajalci z namenom varovanja delavcev pred 
morebitnimi škodljivimi posledicami v zvezi z delom. Pri tem se za obvladovanje teh 
škodljivih posledic lahko uporabijo najrazličnejša možna sredstva, vključno s 
tehničnimi, preventivnimi, reaktivnimi, organizacijskimi in drugimi. 
 
Izvedena mora biti obravnava vseh predpisanih splošnih zahtev in obveznosti ter tudi tistih, 
ki so specifične za določnega delodajalca. Te zahteve in obveznosti so: nevarne snovi, 
ročno dvigovanje bremen, delo z zaslonsko opremo, hrup, vibracije, kajenje, uživanje 
alkohola in drugih drog, varovane kategorije delavcev, delo dijakov in študentov, 
posredovani delavci, delo na skupnih deloviščih, sankcije za kršitve, interna obravnava 
neželenih dogodkov (nezgod, »skoraj« nezgod in nevarnih pojavov).  
 
V nadaljevanje je navedenih še nekaj pomembnejših definicij in drugih podlag za uspešno 
izvajanje procesa obravnave tveganj v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu. 

Osnovne definicije
Nevarnost je okoliščina ali stanje, ki lahko ogrozi ali poškoduje delavca oziroma okvari 
njegovo zdravje. 

Verjetnost je relativna frekvenca dogodka in nam pove, koliko je dejansko možnosti, da 
do nekega dogodka pride. 

Resnost posledic pomeni težo, velikost ali obseg poškodb ali zdravstvenih okvar, ki jih 
lahko povzroči neželeni dogodek.     

Negotovost je možnost, da preteča nevarnost ali škodljivost povzroči neželeno posledico, 
to je predvsem poškodbo ali zdravstveno okvaro, vendar pa verjetnosti (predvsem zato, 
ker je zelo mala) za nastanek te neželene posledice ni mogoče ustrezno opredeliti. Za 
potrebe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu zato obravnava negotovosti v večini 
primerov ni aktualna. 
Tveganje je možnost, da preteča nevarnost ali škodljivost povzroči neželeno posledico, to 
je predvsem poškodbo ali zdravstveno okvaro, verjetnost za nastanek te neželene 
posledice pa je možno ustrezno (objektivno ali subjektivno) opredeliti. 

Iz te definicije je razvidna dvojnost vidika tveganja in sicer se lahko predstavi s parom 
»verjetnost in resnost«. Tveganje je torej funkcija verjetnosti, da do nekega neželenega 
dogodka pride in resnosti oz. teže mogočih posledic, ki jih ta dogodek lahko povzroči. 
Običajno se za to funkcijsko odvisnost uporabi kar produkt. Na področju varnosti in 
zdravja pri delu se pri določanju tveganja vidik verjetnosti pogosto nadomesti z vidikom 
pogostosti.  
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Enako lahko predstavimo tudi dvojnost verjetnosti, pogostosti in resnosti s pari (pogostost, 
čas trajanja), (dogodek, enota časa) in (izid, posledice).   

Mere za merjenje pogostosti, verjetnosti, resnosti in tveganja
Pogostost običajno računamo na eno leto za določeno vrsto dogodka (ali izida). Zato 
pogostost merimo z n/a to je število dogodkov n na leto a. Zanesljivost določenega 
dogodka pri nekem tehničnem ali proizvodnem sistemu izražamo v nasprotju od 
pogostosti kot število let brez določenega neželenega dogodka (npr. poškodbe pri delu, 
odpovedi proizvodne enote, idr.). Zanesljivost lahko torej računamo kot recipročno 
vrednost pogostosti. 

Za pogostost je smiselno uporabiti tudi druge mere. V cestnem prometu npr. število 
nezgod na sto tisoč prevoženih kilometrov, v letalskem prometu število nezgod na milijon 
prepeljanih potnikov, v proizvodnji število obratovalnih ur na eno odpoved ipd. 

Zato moramo vselej vedeti, kaj primerjamo in kaj smo izbrali kot mero za primerjanje. 

Verjetnost je po statistični definiciji razmerje med številom ponovitev poskusa, pri katerih 
določen dogodek nastopi in med številom vseh ponovitev poskusa. 
 

m
P (A)  =    ---- 

n
pri tem je: 

P (A) - verjetnost dogodka A 
m - število za dogodek aktualnih ponovitev 
n - število vseh ponovitev 

Verjetnost je, matematično gledano, brezdimenzijsko število, ki lahko zavzame vrednosti 
med 0 in 1. Verjetnost 0 pomeni nemogoč dogodek, verjetnost 1 pa gotov dogodek. 
Vrednosti med 0 in 1 pomenijo večjo ali manjšo verjetnost, da se bo določeni dogodek 
dejansko zgodil. Matematično gledano je dogodek, če npr. iz kupa igralnih kart za tarok 
potegnemo pikovega asa ali če pri metu kovanca pade grb. Verjetnost je v prvem primeru 
1:54, v drugem pa 1:2. Pri tej verjetnosti ni opaziti morebitne časovne komponente.   

V mnogih praktičnih primerih pa pojem dogodka ni tako jasen in enoumen. Pogosto 
imamo vsaj dva "pojava", ki sta lahko "dogodka". Zato je nujno, da ju poimenujemo 
različno. Prvi naj bo torej "dogodek", drugi pa "izid". Dogodek, ki je lahko želen ali neželen 
in slučajen ali tudi neslučajen (npr. delo na višini, nevihta, vožnja z avtomobilom, 
obratovanje stroja...), ima lahko za posledico neželen in slučajen izid (npr. padec z višine, 
udar strele, nalet v drugo vozilo, preboj izolacije...). Ta izid pa ima zopet lahko neželeno in 
slučajno posledico oz. rezultat (npr. zlom noge, požar, razbito vozilo, zastoj v 
proizvodnji...). Ko v takih primerih obravnavamo tveganje, nas zanima, kolika je verjetnost, 
da bo obravnavani dogodek imel za posledico neželen izid in kolika je resnost možnih 
posledic, ki jih bo ta izid lahko povzročil. Takoj pa ugotovimo, da imajo vsi ti dogodki tudi 
časovno komponento, od katere je zelo odvisna verjetnost, da bo obravnavani dogodek 
imel za posledico neželeni izid. Govorimo o npr. verjetnosti, da bo tekom enega leta nek 
dogodek (delo na strehi) imel za posledico neželen izid (padec delavca z višine) in s tem 
tudi neželeno posledico (več ali manj težko poškodbo).  

Kako bomo glede obravnave tveganj v takih primerih postopali, je odvisno od tega, kaj 
nas v konkretnem primeru zanima in katere podatke imamo na razpolago. 

Resnost posledic lahko merimo z naturalnimi ali monetarnimi merili. Naturalna mere so 
lahko število izgubljenih ur ali dni na eno nezgodo pri delu, število neustreznih proizvodov 
na sto izdelanih, število izgubljenih delovnih ur zaradi enega zastoja stroja ipd. Monetarno 
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merilo resnosti pa so npr. tolarji, dolarji, evri na dogodek v določenem časovnem obdobju 
ipd. Resnost vsake posledice ima torej natančno določeno mero, s katero jo lahko 
izmerimo. 

Tveganje se lahko meri z različnimi merami, odvisno od tega, kaj nas v konkretnem 
primeru zanima.  

Za primer nezgode pri delu bi bile razmere lahko npr. naslednje.

Verjetnost za nastanek nezgode bi lahko bila podana s pogostostjo nezgod na leto na 
tisoč zaposlenih. Resnost nezgod pa bi lahko bila podana s številom dni odsotnosti z dela 
na eno nezgodo. Tveganje lahko torej izrazimo na sledeč način: 
 

pri tem je: 

R - tveganje v št. dni odsotnosti na leto na tisoč zaposlenih  
p - verjetnost  (oz. v tem primeru pogostost) dogodka  
δ - resnost škodljivih posledic v merilu  
 
Iz navedenega lahko določimo mero za tveganje "število dni odsotnosti na leto na tisoč
zaposlenih". Merilo za tveganje si sicer lahko določi vsak sam v odvisnosti od tega, kaj ga 
v konkretni obravnavi zanima. Je pa potrebno na to mero posebej paziti, kadar hočemo 
podatke o tveganjih med seboj primerjati. Vsekakor lahko med seboj primerjamo samo 
podatke, ki imajo enako mero. 

Za primer tveganja, ki ga predstavljajo kemične snovi, bi bile razmere lahko npr. naslednje.

Nevarnost oz. škodljivost, ki jo predstavlja kemična snov, izvira iz njenih lastnosti. 
Prepoznavanje nevarnosti in ocena tveganja se vedno začne pri poznavanju nevarnih 
lastnosti kemične snovi. Pri izpostavljenosti visokim koncentracijam krajše obdobje se 
ponavadi pojavijo akutni učinki. Posledice izpostavljenosti določeni kemični snovi pri 
razmeroma nizki koncentraciji za daljše obdobje pa so lahko učinki kronični. Nekatere 
kemične snovi delujejo takoj in povzročajo lokalne poškodbe na mestu stika ali na mestu 
vstopa v telo, druge pa se npr. prenašajo po telesu do različnih organov ter povzročajo 
negativne učinke na zdravje šele po daljšem časovnem obdobju. Poti vnosa v takih 
primerih so lahko različne.  

Tveganje, ki ga predstavlja izpostavljenost določeni kemični snovi, je odvisno od 
verjetnosti, da ta kemična snov povzroči neželeno posledico (npr. poklicno bolezen) in 
resnost posledic, ki jih ta bolezen prinaša. Verjetnost, da neka kemična snov povzroči
neželene posledice, pa je odvisna od njenih lastnosti, na katere ne moremo vplivati ter 
drugih pomembnih okoliščin kot npr. način stika oziroma vnosa, koncentracij nevarne 
kemične snovi (kakšni količini kemične snovi je delavec izpostavljen - odmerek), čas 
delovanja kemične snovi (koliko časa je trajal stik delavca s kemično snovjo), pogostnost 
stika s kemično snovjo (enkratna ali večkratna izpostavljenost kemični snovi), teža dela 
(množina vnosa kemične snovi v telo), uvedeni varnostni ukrepi (npr. lokalno 
odsesavanje, prostorsko prezračevanje, uporaba osebne varovalne opreme, …) idr. 
Glede na to, da na resnost posledic, ki jih prinaša poklicna bolezen ne moremo vplivati, 
lahko na zmanjšanje tveganja na sprejemljivo raven vplivamo samo tako, da ustrezno 
znižamo verjetnost, da do poklicne bolezni pride. Ker pa, kot že navedeno, tudi na 
lastnosti kemične snovi ne moremo vplivati, lahko verjetnost znižamo samo tako, da 
ustrezno predpišemo »pomembne okoliščine«, na katere pa lahko vplivamo. Lahko si npr. 
postavimo za cilj, da so te predpostavljene okoliščine sprejemljive, če bo prišlo ob 
njihovem ustreznem izvajanju do pojava poklicne bolezni npr. v enem primeru od 

R = p x δ
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1.000.000 izpostavljenih v enem letu. To je torej tudi že merilo sprejemljivega 
tveganja: 1 primer poklicne bolezni na 1.000.000 izpostavljenih na 1 leto. 
Kako kemične snovi vstopajo v naše telo
Kemične snovi lahko pridejo v človeško telo na več načinov. Imenujemo jih tudi poti 
izpostavljenosti. Ti načini so: 

• vdihavanje 
• resorpcija (prehajanje preko kože ali sluznice) 
• zaužitje 
• prenos preko posteljice pri nosečnicah 
 

Slika 5.3.1 - 1: Prikaz vnosa nevarne kemične snovi v organizem z vdihavanjem, 
zaužitjem ali pronicanjem skozi kožo 
 
Vdihavanje: Pri vdihavanju v telo delavca vstopajo kemične snovi v obliki plinov, par, 
aerosolov, dima, megle, smoga ali prahu. Z dihanjem te snovi vstopajo po zgornjih 
dihalnih poteh v pljuča. Nevarne kemične snovi se nato prenašajo v pljučih v krvni obtok, 
od koder se potem s krvjo prenašajo do človeških organov, pri čemer lahko organ 
poškodujejo oz prizadenejo njegove funkcije. Nekatere kemične snovi pa lahko 
predstavljajo nevarnost za sama pljuča (npr. fibrogeni prah). 

Resorpcija: Nekatere kemične snovi lahko prehajajo v človeško telo tudi skozi kožo ali 
sluznico ter tako vstopijo v krvni obtok. Nato se s pomočjo krvi prenašajo po telesu. 
Nekatere kemične snovi, z lastnostjo lahkega prehajajo skozi kožo, lahko povzročijo tudi 
vnetje na koži (dermatitis). 

Zaužitje: Zaužitje kemične snovi je malo verjetno, je pa seveda možno in je ponavadi 
posledica nesrečnega naključja (pomen originalne embalaže!). Da se izognemo zaužitju, 
je treba spoštovati higienske ukrepe, kot so.: prepoved uživanja hrane in pijače na 
delovnem mestu, prepoved kajenja na delovnem mestu, prepoved ličenja ipd.  

Prehod preko posteljice pri nosečnicah: Pri nosečih delavkah obstaja dodatna 
nevarnost za vstop nevarne kemične snovi v človeško telo, saj lahko nevarne kemične 
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snovi tudi preko posteljice prehajajo na še nerojenega otroka, ki je zaradi razvoja še bolj 
občutljiv na kemične snovi kot odrasli. 

Ne glede na način vstopa v človeško telo lahko nevarne kemične snovi, še posebej, če
niso pravilno uporabljene, posredno ali neposredno škodujejo zdravju delavcev. Danes so 
raziskani vplivi na človeško telo za le približno 3700 kemičnih snovi. Raziskave so 
težavne, saj velikokrat prihaja do časovnega zamika med prvo izpostavljenostjo nevarni 
kemični snovi in opaženimi učinki. Nekatere kemične snovi, ki negativno učinkujejo na 
določene organe ali organske sisteme, se iz telesa po določenem času lahko izločijo, 
druge pa se v telesu lahko akumulirajo. Negativni učinki na zdravje delavcev se kažejo kot 
prehodne ali trajne okvare zdravja, poklicne bolezni, invalidnost ali celo smrt.   

Kakšnim koncentracijam nevarnih kemičnih snovi je delavec lahko izpostavljen 
Vpliv določene kemične snovi na človeški organizem je odvisen tudi od dovzetnosti 
posameznega človeka za določeno kemično snov. Vsi možni negativni vplivi določene 
kemične snovi na človeško telo se nikoli ne bodo pojavili pri vseh izpostavljenih delavcih 
enako. Ne glede na to velja, da daljša izpostavljenost (več let) in večji odmerek 
pomenita večje tveganje za zdravje.

Sprejemljivost tveganja
Katero tveganje je v katerem primeru sprejemljivo in katero ne, je v najširšem smislu 
odvisno predvsem od tistega, na katerega se to tveganje nanaša oziroma kdo je s 
tveganjem lahko prizadet in tudi kaj je s tveganjem lahko prizadeto (npr. zdravje ali 
življenje, materialne dobrine, zaupanje poslovnih partnerjev idr.). Prizadeta je lahko 
mednarodna skupnost, država oz. družba, regija, podjetje (kot pravna oseba), podjetnik 
(kot fizična oseba), oseba (kot delavec), oseba (kot občan) idr. Vsi ti pa imajo o tveganju 
zagotovo precej različne kriterije. Zato se poskušajo proti prevelikim tveganjem na 
različne načine zaščititi. Mednarodna skupnost lahko to doseže z mednarodnimi pravnimi 
akti (konvencije, direktive idr.), država lahko to doseže z državnimi predpisi (zakoni, 
pravilniki, odredbami, uredbami, standardi idr.), podjetja in podjetniki ob upoštevanju 
državnih predpisov še z internimi akti in na osnovi določil v teh aktih izvedenimi ukrepi 
(izjavo o varnosti, sistemizacijo delovnih mest, internimi pravilniki, požarnimi redi, navodili, 
zagotavljanjem in uporabo osebne varovalne opreme, obvestili, usposabljanjem delavcev, 
zdravstvenim varstvom delavcev, pregledi in preizkusi delovne opreme, izvajanjem 
meritev delovnega okolja, z zavarovanjem za primer nezgode pri delu in poklicne bolezni 
idr.), delavci z upoštevanjem vsega, kar od njega zahteva delodajalec in tudi z lastno 
zbranostjo in pazljivostjo. Vse druge osebe pa npr. s primernim obnašanjem, 
upoštevanjem predpisov, različnimi usposabljanji, zavarovanjem pri zavarovalnici idr. 
Vsekakor je cilj vseh in v vseh primerih, da je tveganje čim manjše. 

Razred ali stopnja tveganja
Pri praktičnem ocenjevanju tveganj npr. v nekem podjetju ali tudi na nivoju države, je v 
določenih razmerah primerno, da tveganja klasificiramo oziroma razdelimo v razrede in te 
razrede oštevilčimo npr. s števili od 1 do 5. S tem določenemu tveganju dejansko 
priredimo določeno stopnjo tako, da lahko potem najprej in najstrožje ukrepamo pri 
tveganjih iz višjih razredov, kasneje pa lahko poskušamo zmanjšati tudi tveganje v nižjih 
razredih, če se to zdi umestno. S tako lestvico lahko relativno primerjamo sicer različna 
tveganja med seboj. 

Vendar je pri tem potrebno opozoriti na nekatera dejstva. Namen ocenjevanja po lestvici 
je sam po sebi dober, moramo pa se zavedati, da z ocenjevalno skalo od npr. 1 do 5 
dejanska tveganja normiramo in tako normirana potem med seboj primerjamo. Običajno 
normiramo tveganja po lestvici tako, da rečemo, da je sprejemljivo vse, kar je v razredih 
od 1 do 3, razred 4 je sprejemljiv pogojno in samo za določen čas, razred 5 pa je 
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nesprejemljiv in so zato takoj potrebni ustrezni ukrepi. To pa je seveda povsem nekaj 
drugega kot ugotavljanje resničnega tveganja. Zato je v primeru uporabe tako normirane 
lestvice umestno pojem "tveganje" nadomestiti s pravilnejšim pojmom "razred (ali 
stopnja) tveganja".     

Glede ocenjevanja tveganj in negotovosti je pomembno tudi to, da je v mnogih primerih 
glavni namen odkriti oz. evidentirati nevarnosti in škodljivosti ter potem ustrezno ukrepati, 
da se te nevarnosti in škodljivosti ustrezno zmanjšajo ali po možnosti tudi popolnoma 
odpravijo. Ocenjevanje tveganj torej ni samo sebi namen, ampak je zgolj pripomoček 
tistim, ki odločajo (presoja tveganj), da sprejmejo take odločitve, ki ugotovljene nevarnosti 
in škodljivosti čim uspešnejše obvladujejo. Razdelitev tveganj in negotovosti v razrede pa 
je še dodaten pripomoček, da se glavno pozornost najprej usmeri tja, kjer se pričakuje 
najtežje posledice. Tako se torej razpoložljiva sredstva lahko vloži in uporabi tam, kjer bo 
njihov učinek največji.  
 
7.3.1.3 Dopolnjevanje in obnavljanje (revizija) izjave o varnosti 

Kot je bilo že v začetku navedeno, Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 14. členu določa, 
da se mora izjava o varnosti dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni 
tveganja. Tudi revizija izjave o varnosti je v pripadajočem pravilniku opredeljena kot 
»dopolnitve in popravki«. To pomeni, da je potrebno celotno vsebino izjave o varnosti 
vključno z ocenjevanjem tveganj sprotno popravljati in dopolnjevati in ne samo v npr. 
določenih časovnih obdobjih ter da mora biti vsak trenutek usklajena z dejanskim stanjem. 
Zato v zvezi s tem tudi ni predpisanega nobenega roka. Ima pa delodajalec vsekakor tudi 
možnost, da kljub sprotnemu dopolnjevanju in popravljanju tega dokumenta tudi še v 
določenih časovnih obdobjih pristopi k sistematičnemu pregledu in ureditvi vseh 
pripadajočih delov oziroma vsebin. Glede na to, da je pri večini delodajalcev od priprave in 
sprejetja tega dokumenta preteklo že precej let, v katerih je na tem področju prišlo do 
mnogih novih tujih in lastnih ugotovitev in spoznanj ter bilo sprejetih precej novih 
predpisov, smernic in navodil, je kar precej delodajalcev k obdobni reviziji že pristopilo, 
četudi ni posebej predpisana. 
 
7.3.1.4 Obravnava tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu  

Obravnava tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu je nesporno zadeva, ki je zelo 
pomembna za vsako državo kot celoto in ne samo za vsakega delodajalca posebej. 
Vsekakor velja, da vsaka nezgoda pri delu ali poklicna bolezen prizadene (če odmislimo 
prizadetost delavca kot človeka) najprej delodajalca, kasneje pa v primeru morebitne 
invalidnosti tudi državo, saj je s tem izgubila delavca, ki namesto da bi skupnosti koristil, 
sedaj kot invalid zanjo predstavlja veliko breme in stroške.  

Če bi bilo delodajalcem prepuščeno, da sami po lastni presoji ocenjujejo vsa mogoča
tveganja v svojih dejavnostih, bi zagotovo prišlo do zelo velikih razhajanj in razlik glede 
tega, kaj je še sprejemljiv nivo tveganj in kaj ne ter katere ukrepe bi bilo potrebno izvesti in 
katere ne. Zato bi bili tudi predvideni ukrepi zelo različni, predvsem pa zagotovo v mnogih 
primerih pomanjkljivi in neustrezni ter bi v veliki večini primerov ustrezali željam 
delodajalcem kot pa zahtevam varnosti. To zato, ker je mogoče proces obravnave tveganj 
oblikovati in izvajati zelo svobodno in na podlagi lastnih interesov, ki pa niso nujno tudi 
enaki interesom drugih (npr. države in delavcev). Da do tega ne bi prihajalo, so se mnoge 
države (nekatere prej nekatere kasneje) odločile, da to področje uredijo s posebnimi 
predpisi. To predvsem pomeni, da so vsi nujni ukrepi za zagotavljanje varnosti in 
zdravja natančno predpisani in opredeljeni. Glede teh ukrepov je torej vsako 
ocenjevanje in presojanje odveč, saj se jih mora izvesti ne glede na morebitne 
drugačne interne zaključke. Dejansko preostane delodajalcem dokaj malo možnosti za 
izvajanje nekih zahtevnih in poglobljenih obravnav tveganj in negotovosti, tudi pa ti zaradi 
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pomanjkanja znanja in razumevanja problematike v večini primerov za to ne kažejo 
posebnega interesa.  

Zato se teoretično lahko zelo zapletena objektivna obravnava tveganj v praksi nadomešča
z zelo poenostavljenim postopkom, ki temelji predvsem na tem, da se po nekem 
predvidenem postopku opredelijo nevarnosti in škodljivosti, določi se, kdo je zaradi njih 
lahko ogrožen, zatem se po različnih in bolj ali manj primernih in namenu prilagojenih 
metodah na podlagi subjektivne ocene ocenjevalcev določi tveganja tam, kjer je to 
smiselno, predvsem pa se, kar je pri vsej zadevi najpomembnejše, opredeli ustrezne 
(obvezno vsaj vse predpisane) zahteve in ukrepe.  

Vloga delodajalcev oz. njihovih predstavnikov v tem procesu je predvsem v tem, da so 
ustrezno seznanjeni s problematiko varnosti in zdravja v njihovi družbi, da v vlogi glavne 
odgovorne osebe sodelujejo pri opredeljevanju obveznosti in odgovornosti s tega 
področja ter da se vseh teh odgovornosti (še posebno svoje) ustrezno zavedajo, da v 
primerih, ko je to mogoče, presodijo, kateri ukrepi se bodo v določenih primerih dejansko 
uveljavljali oz. izvajali (to npr. takrat, ko je za ustrezno zmanjšanje tveganja mogočih več
različnih in zakonsko dovoljenih  ukrepov, ki pa so npr. različno dragi, različno zahtevni in 
tudi bolj ali manj uspešni) ter da dajo vsej zadevi določeno resnost in težo.             
 
7.3.2 Usposabljanje 
Zelo pomembno je, da vsak delavec pozna vse nevarnosti, ki izhajajo iz opravljanja 
njegovega dela in izvaja delo na tak način, da zmanjša tveganje za varnost in zdravje na 
sprejemljivo raven. Usposabljanje je obvezno za vse delavce pred nastopom dela in 
kasneje v primerih, ko se uvede nova tehnologija, novo sredstvo za delo ali spremeni 
delovni proces. Zajemati mora vsebine varnega in zdravega dela, kakor tudi ravnanje ob 
nezgodi in nujnih primerih. Le od usposobljenega delavca lahko pričakujemo, da bo znal 
kemično snov pravilno uporabljati in bo s tem zagotovil višjo stopnjo varnosti tako zase, 
kot za druge delavce. 

Usposabljanje mora biti specifično. Njegov namen pa mora biti, da bo vsak delavec: 
- lahko prepoznal in znal prepoznati uporabljene kemične snovi v vsaki fazi delovnega 
procesa; 
- poznal ukrepe za varno in zdravo delo, zahtevane za vsako snov, s katero ravna; 
- poznal mesto hranjenja varnostnih listov, znal varnostne liste uporabljati in si jih 
razlagati: npr. način varnega shranjevanja kemične snovi, način varne uporabe kemične 
snovi, ravnanje v primeru nezgode ali nujnega primera, ravnanje v primeru požara v vsaki 
fazi delovnega procesa; 
- poznal navodila za varno in zdravo delo in se po njih tudi ravnal; 
- poznal postopek nudenja prve pomoči za vsako nezgodo ali nujni primer, povzročen s 
kemičnimi snovmi, s katerimi dela. 
 
7.3.3 Zdravniški pregledi 
Na podlagi 15. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 56/99 in 64/01) 
mora delodajalec zagotavljati zdravstvene preglede delavcev. Preventivni zdravstveni 
pregledi delavcev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti 
delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z 
delom in preprečevanja invalidnosti. S preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev se 
ugotavlja delavčevo zdravje in zmožnost za opravljanje določenega dela v delovnem 
okolju.   

Podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov posameznega preventivnega 
zdravstvenega pregleda je ocena tveganja s posebnim poudarkom na zdravstvenih 
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zahtevah, ki jih določi delodajalec na podlagi  strokovne ocene pooblaščenega zdravnika 
in rezultatov meritev obremenitev in obremenjenosti ter škodljivosti v delovnem okolju.  
 
7.3.3.1 Vrste preventivnih zdravstvenih pregledov 

Poznamo več vrst preventivnih zdravstvenih pregledov in sicer:  
1. predhodni preventivni zdravstveni pregledi,  
2.  usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi,  
3.  drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi. 

Predhodni preventivni zdravstveni pregledi 
S predhodnim preventivnim zdravstvenim pregledom se ugotavlja izpolnjevanje 
zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu.  
Predhodni preventivni zdravstveni pregled opravi delavec:  
- pred prvo zaposlitvijo,  
- po  prenehanju  opravljanja  določenega dela  na  določenem   delovnem  mestu za  
več kot 12 mesecev.  
Predhodni preventivni zdravstveni pregled obsega:  
- anamnezo (delovna, družinska, socialna, osebna),  
- klinični pregled z osnovno biometrijo (telesna masa, telesna višina, indeks telesne mase),  
- osnovne laboratorijske preiskave krvi (SR, L, E, Hb, Ht, MCV, krvni sladkor) in urina 
(beljakovine, sladkor, bilirubin, urogen in sediment),  
- radiografijo prsnih organov, če obstajajo zdravstveni razlogi,  
- testiranje osnovnih vidnih funkcij in preiskavo sluha s šepetom,  
- druge usmerjene preglede in preiskave, ki so potrebni za ugotovitev zdravstvenega 
stanja delovne zmožnosti glede na dejavnike tveganja pri delu (zahteve, obremenitve in 
škodljivosti pri delu),  
- zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno 
delo v delovnem okolju. 

Usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi 
Z usmerjenim obdobnim preventivnim zdravstvenim pregledom se v določenih obdobjih 
ocenjuje zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje posebnih zdravstvenih 
zahtev za določeno delo v delovnem okolju, zaradi vpliva kritičnih dejavnikov tveganja v 
tem obdobju, določenih z izjavo o varnosti z oceno tveganja delodajalca.  V skladu s 
Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. list RS št. 87/2002, 
29/2003) (45) ter upoštevajoč oceno tveganja delodajalec na predlog pooblaščenega 
zdravnika določi vrsto, obseg, vsebino in roke usmerjenih obdobnih zdravstvenih 
pregledov. Usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled obsega, odvisno od rizičnih 
dejavnikov, ki jim je delodajalec izpostavljen delu, zdravstvene preglede in preizkuse v 
skladu s prej navedenim pravilnikom. 
Ne glede na roke in obseg, ki je določen v pravilniku, lahko pooblaščeni zdravnik 
izjemoma določi krajši rok za naslednji usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled, 
če sta ogrožena varnost in zdravje delavca pri delu, kar pa mora pismeno utemeljiti. 

Drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi
Delodajalec je v določenih primerih dolžan delavce poslati tudi na druge usmerjene 
preventivne zdravstvene preglede, in sicer: 
1. po poškodbi pri delu, ki je zahtevala daljše zdravljenje in obstaja dvom o delavčevi 
zmožnosti za dosedanje delo, 
2. če obstaja sum, da je prišlo do okvare delavčevega zdravja zaradi dela pri delodajalcu, 
3. če gre za delavce, ki so se v obdobju enega leta poškodovali pri delu trikrat ali večkrat. 
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4. po trajni prekinitvi izpostavljenosti mutagenim, teratogenim in rakotvornim 
snovem ter drugim škodljivostim s kumulativnimi, poznimi ali trajnimi učinki, 
5. pred začetkom dela z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami, če predhodno za te zahteve 
še ni bil pregledan in če to zahteva ocena tveganja, 
6. pred napotitvijo na strokovno usposabljanje za drugo delo oziroma prekvalifikacijo z 
drugačnimi zdravstvenimi zahtevami, če predhodno za te zahteve še ni bil pregledan in če
to zahteva ocena tveganja. 

Delodajalec je v določenih primerih upravičen delavce poslati tudi na druge usmerjene 
preventivne zdravstvene preglede, in sicer: 
1. pri zmanjšani delovni zmožnosti, 
2. po bolezni ali poškodbi izven dela, ki zahteva daljše zdravljenje in obstaja dvom o 
delavčevi zmožnosti za dosedanje delo, 
3. če obstaja sum na bolezni odvisnosti, ki lahko vplivajo na delovno zmožnost delavca, 
4. če gre za delavce, ki so bili v obdobju enega leta v bolniškem staležu zaradi bolezni ali 
poškodbe petkrat ali večkrat.  
Drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled obsega, dopolnitev anemneze in klinične 
slike ter usmerjeni klinični pregled,usmerjene preglede in preiskave glede na napotitveni 
razlog.  
 
7.3.3.2 Obveznosti pooblaščenih zdravnikov 

Po vsakem opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik izda 
zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno 
delo v delovnem okolju in z obrazložitvijo potrebnih predlaganih ustreznih ukrepov za 
boljše varovanje zdravja, ki ga posreduje delodajalcu. 
O ugotovitvah preventivnega zdravstvenega pregleda mora pooblaščeni zdravnik obvestiti 
tudi delavca in njegovega izbranega osebnega zdravnika. 
Pooblaščeni zdravnik mora o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih voditi in 
hraniti medicinsko dokumentacijo, ki obsega predvsem: 
1. splošne podatke z identifikacijo delavca, 
2. podatke iz izjave o varnosti z oceno tveganja za delavčevo delovno mesto, ki jih je 
upošteval pri oceni izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v 
delovnem okolju, 
3. medicinsko dokumentacijo o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih, 
4. oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju 
5. predlagane ukrepe za varovanje zdravja pri delu. 

Pooblaščeni zdravnik potrebuje za oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za 
določeno delo v delovnem okolju ustrezno medicinsko dokumentacijo delavca, ki mu jo na 
njegovo pisno in ustno zahtevo posreduje delavčev izbrani osebni zdravnik v roku tri dni 
po predhodnem soglasju delavca, ki je v postopku ocene. Pooblaščeni zdravnik 
dokumentacijo vrne izbranemu osebnemu zdravniku najpozneje dan po prejemu 
dokumentacije. Pooblaščeni zdravnik uporabi laboratorijske izvide, ki niso starejši od 
enega meseca. V primeru, ko delodajalec izbere novega pooblaščenega zdravnika, je 
dotedanji pooblaščeni zdravnik dolžan na zahtevo delodajalca v 30 dneh predati vso 
medicinsko dokumentacijo o preventivnih zdravstvenih pregledih. Stroške kopiranja 
dokumentacije, ki jo zadrži dotedanji pooblaščeni zdravnik, nosi delodajalec, ki je zahteval 
spremembo pooblaščenega zdravnika. 

Pooblaščeni zdravnik mora v desetih dneh po končanem preventivnem zdravstvenem 
pregledu posredovati delodajalcu oceno o delavčevem izpolnjevanju posebnih 
zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju. 
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Pooblaščeni zdravnik o rezultatu pregleda takoj obvesti delavca, njegovega izbranega 
osebnega zdravnika in delodajalca, če je pri pregledu ugotovljena takšna okvara zdravja 
delavca, ki ogroža njegovo življenje oziroma njegovo zmožnost. 

V 30 dneh po opravljenih usmerjenih obdobnih in drugih usmerjenih preventivnih 
zdravstvenih pregledih posameznih skupin delavcev pooblaščeni zdravnik posreduje 
delodajalcu tudi poimenski seznam pregledanih delavcev z oceno izpolnjevanja posebnih 
zdravstvenih zahtev  za določeno delo v delovnem okolju, oceno zdravstvenega stanja 
skupine pregledanih delavcev, ugotovljene poklicne bolezni, bolezni povezane z delom ali 
sume na poklicno bolezen. Pooblaščeni zdravnik na podlagi rezultatov pregledov predlaga 
ukrepe za izboljšanje razmer na delovnih mestih in v delovnih okoljih oziroma ukrepe za 
odpravo vzrokov, ki ogrožajo oziroma utegnejo ogrožati zdravje delavcev. 

V primeru, ko gre pri usmerjenih obdobnih in drugih usmerjenih preventivnih zdravstvenih 
pregledih za skupno 30 delavcev ali več, mora pooblaščeni zdravnik podati med drugim 
podati tudi poročilo, ki vsebuje najmanj: 
- predstavitev pregledane skupine delavcev glede na izpostavljenost dejavnikom tveganja 
(obremenitve, škodljivosti in zahteve), 
- obseg in vsebino pregleda glede na izpostavljenost obremenitvam in škodljivostim, 
- rezultate pregledov ob upoštevanju izpostavljenosti obremenitvam in škodljivostim pri 
delu glede na spol, starost, delovno dobo, ugotovljene bolezni in okvare zdravja po 
mednarodni klasifikaciji bolezni, zdravstveno stanje in izpolnjevanje posebnih 
zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, 
- primerjavo zdravstvenega stanja in izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za 
določeno delo v delovnem okolju skupine glede na ugotovitve ob preteklem pregledu, 
- predlog ukrepov za zagotovitev varovanja zdravja pri delu. 
 
7.3.3.3 Hramba zdravstvene dokumentacije 

Vsa dokumentacija, ki je bila zbrana v zvezi z opravljanjem preventivnih zdravstvenih 
pregledov, se hrani kot arhivsko gradivo po veljavnih predpisih, vendar najmanj 40 let od 
prvega pregleda. 

7.3.4 Izvajanje preiskav delovnega okolja-kemičnih škodljivosti 

Delodajalec je dolžan zagotavljati periodične preiskave delovnega okolja v skladu s 
Pravilnikom o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo 
(Uradni list SRS, št. 25/88) (46). Periodične preiskave delovnega okolja vključujejo 
preglede in preizkuse fizikalnih, kemičnih in bioloških škodljivosti ter mikroklime in se 
izvajajo v rokih, ki ne smejo biti daljši od treh let. Pravilnik o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS št. 100/01, 39/05 in 
53/07) (47) v prilogi I določa, da je mejna vrednost stirena 86 mg/m3 oziroma 20 ppm in 
kratkotrajna vrednost 80 ppm (4-kratna mejna vrednost). Z mejnimi vrednostmi za 
poklicno izpostavljenost so podane koncentracije snovi v zraku na delovnem mestu, pri 
katerih pri izpostavljenih delavcih običajno ne pričakujemo negativnih učinkov na zdravje 
in so za delodajalce obvezujoče, da jih zagotavljajo na delovnih mestih. 

Mejna vrednost (MV) za poklicno izpostavljenost pomeni povprečno koncentracijo 
nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, znotraj območja vdihavanja, ki na 
splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih 
snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične 
snovi, 8 ur na dan / 40 ur na teden polno delovno dobo, pri  normalnih mikroklimatskih 
razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost velja za 8 urno izpostavljenost in je 
podana pri temperaturi 20°C in tlaku 1,013⋅105 Pa. Podaja se kot količina nevarne 
kemične snovi v enoti volumna. Izražamo jo v mg/m3 ali v ml/m3 (ppm). 
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Mejne vrednosti so določene na osnovi trenutnih znanstvenih spoznanj medicinskih, 
toksikoloških in epidemioloških raziskav o kratkoročnih in dolgoročnih vplivih nevarnih 
kemičnih snovi na človeško telo. Koncentracija nevarnih kemičnih snovi na delovnem 
mestu, ki je nižja od mejne vrednosti, še ne pomeni popolne varnosti za delavca. Zmotno 
je misliti, da so mejne vrednosti ostra meja med varnostjo in nevarnostjo. Ljudje smo 
različni in nekateri ljudje se lahko počutijo neugodno in imajo lahko tudi zdravstvene 
težave že pri koncentracijah pod mejnimi vrednostmi. Zato je treba koncentracije nevarnih 
kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu znižati do najnižje možne stopnje pod mejno 
vrednostjo. 

Ker je lastnost stirena, da prehaja kozi kožo, spada v 2. skupino kratkotrajnih mejnih 
vrednosti, kjer je dovoljeno 4-kratno preseganje mejnih vrednosti z upoštevanjem 
časovnih omejitev. 

Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na 
delovnem mestu znotraj območja vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje 
lahko izpostavljen krajši čas. Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti lahko traja največ 15 
min in se ne sme ponoviti več kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema 
izpostavljenostima tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut. Kratkotrajna 
vrednost se izraža v mg/m3 ali v ml/m3 (ppm), podana pa je kot mnogokratnik dovoljene 
prekoračitve mejnih vrednosti. 

Gre torej za dve vrsti omejitev: koncentracije in časa. Poznamo tri skupine kratkotrajnih 
mejnih vrednosti v odvisnosti od vrste snovi: 

• 1. skupina: V to skupino spadajo dražilne snovi in snovi z močnim vonjem, ki lahko 
povzročajo »skupne« učinke. Zanje velja, da v nobenem časovnem intervalu ne 
smejo prekoračiti mejne vrednosti. (KTV = 1); 

• 2. skupina: V to skupino spadajo snovi, ki prehajajo v človeško telo skozi kožo in 
rakotvorne snovi (snovi s TDK vrednostmi). Te snovi ne smejo preseči 4-kratne 
mejne vrednosti; 

• 3. skupina: V tej skupini so snovi, ki nimajo oznake za kratkotrajno vrednost. Te 
smejo mejno vrednost prekoračiti 8-krat, prekoračitev pa sme trajati največ eno uro 
v delovni izmeni.  

Glede na to, da Komisija EU ni v nobeni direktivi določila niti indikativne niti zavezujoče
mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost stirenu, so si posamezne članice EU določile 
v internih aktih različne mejne vrednosti kakor tudi kratkotrajne mejne vrednosti za stiren, 
kar je za nekatere članice EU prikazano v tabeli 7.3.4-1. V tabeli 7.3.4-1 so prikazane 
mejne vrednosti kakor tudi kratkotrajne mejne vrednosti poleg nekaterih držav članic EU, 
tudi za nekatere druge države, katere niso članice EU. 

Tabela 7.3.4-1 : Mejne vrednosti in kratkotrajne mejne vrednosti nekaterih držav članic EU 
in nekaterih drugih držav, katere niso članice EU 

 
Mejne vrednosti za 8 urno 

izpostavljenost Kratkotrajne mejne vrednosti STIREN 

ppm mg/m³ ppm mg/m³ 
Avstrija 20 85 80 340 
Belgija 50 216 100 432 
Kanada  50 213 100 426 
Danska 25 105 25 105 
Francija 50 215 
Nemčija 20 86 40 172 
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Madžarska 11,6 50 50 
Irska 20 85 40 170 
Japonska 50 
Litva 20 90 

Mejne vrednosti za 8 urno 
izpostavljenost 

Kratkotrajne mejne vrednosti STIREN 

ppm mg/m³ ppm mg/m³ 
Španija 20 86 40 172 
Švedska 20 90 50 200 
Švica 20 85 40 170 
ZDA 100 200 
Združeno 
Kraljestvo 

100 430 250 1080 
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Slika 7.3.4-1 : Mejne vrednosti in kratkotrajne mejne vrednosti nekaterih držav članic EU 
in nekaterih drugih držav, katere niso članice EU 

 

Kot je razvidno iz tabele 7.3.4-1 in slike 7.3.4-1, se mejne vrednosti za stiren v državah 
EU gibljejo od 11,6 ppm do kar 100 ppm. Prav tako so neenotne mejne vrednosti pri 
državah, ki niso članice EU in sicer se gibljejo od 20 ppm pri Švici, 50 ppm pri Japonski in 
Kanadi ter 100 ppm pri ZDA. 

Iz tabele št. 7.3.4-1 je razvidno tudi, da nekatere države nimajo določenih kratkotrajnih 
mejnih vrednosti za stiren. Druge države imajo kratkotrajne mejne vrednosti za stiren 
določene tako, da je dovoljeno 2-kratno do 4-kratno preseganje mejnih vrednosti. Izjema 
je Danska, ki ima kratkotrajne mejne vrednosti enake kot mejne vrednosti.  

Delodajalec po opravljenih meritvah oz. preiskavah delovnega okolja, ki jih je potrebno 
izvesti vsaka tri leta, na podlagi zapisnika o preiskavi sestavi poročilo o preiskavi. To 
poročilo vsebuje poleg analize rezultatov še potrebne ukrepe za zagotavljanje varnega in 
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zdravega dela. Delodajalec, ki na podlagi poročila o preiskavi delovnega okolja ugotovi, 
da so mejne oz. kratkotrajne vrednosti stirena presežene, kar pomeni, da delovno okolje 
ne zagotavlja varnih delovnih razmer in varnosti in zdravja pri delu, pripravi program 
ukrepov in roke za njihovo izvedbo na podlagi 8. člena Pravilnika o varovanju delavcev 
pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS št. 100/01, 
39/05 in 53/07). 

 
7.3.5 Osebna varovalna oprema 
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 15. členu določa, da mora delodajalec zagotavljati 
delavcem sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in njihovo uporabo. 

Delodajalec mora na podlagi 6. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci 
uporabljajo pri delu (Ur. list RS, št. 89/99,39/05) (48), zagotavljati delavcem osebno 
varovalno opremo, ki ustreza naslednjim zahtevam: 
a) oblikovana in izdelana mora biti v skladu s predpisi, 
b) izdelana mora biti namensko za varovanje pred pričakovanimi tveganji in sama ne sme      
 povzročati večjih tveganj za varnost delavca, 
c) ustrezati mora dejanskim razmeram na delovnem mestu, 
d) ustrezati mora specifičnim ergonomskim potrebam in zdravstvenemu stanju delavca, 
e) izdelana mora biti tako, da si jo lahko uporabnik pravilno prilagodi na enostaven način. 

Kadar delavec zaradi več istočasno nastopajočih tveganj uporablja več delov osebne 
varovalne opreme, mora delodajalec zagotoviti tako opremo, da je medsebojno združljiva, 
pri tem pa še vedno učinkovito varuje delavca pred tveganji, ki jim je izpostavljen pri delu. 

Delodajalec mora na podlagi 7. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci 
uporabljajo pri delu (Ur. list RS, št. 89/99,39/05), določiti za vsakega delavca, 
upoštevaje resnost tveganj, pogostnost izpostavljenosti tveganjem, značilnost delovnega 
mesta in izpopolnjenost osebne varovalne opreme, razmere, čas in pogoje, v katerih jo 
mora delavec uporabljati. 

Delodajalec v oceni tveganja določi vrsto osebne varovalne opreme za zaščito dihal. Vrste 
osebne varovalne opreme za zaščito dihal, katero delodajalec v oceni lahko določi, je 
prikazana na slikah od 7.3.5-1 do 7.3.5-10. 

 
Slika 7.3.5-1: Celo-obrazna maska                   Slika 7.3.5-2: Pol-obrazna maska 

 

Zaščita dihal na komprimiran zrak, ki je sestavljena iz komponent: 
• enota za komprimiran zrak, 
• regulatorja komprimiranega zraka, 
• celo-obrazne maske z nastavkom za komprimiran zrak ali pol-obrazne maske z 

nastavkom za komprimiran zrak. 
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Komponente, ki sestavljajo zaščito dihal na komprimiran zrak, so prikazane na slikah od 
7.3.5-3 do 7.3.5-6. 

 
Slika 7.3.5-3: Enota za komprimiran zrak             Slika 7.3.5-4: Regulator komprimiranega      

 zraka 

 
Slika 7.3.5-5: Celo-obrazna maska z                   Slika 7.3.5-6: Pol-obrazna maska z 

nastavkom za komprimiran zrak                          nastavkom za komprimiran zrak 

 

Zaščita dihal z ventilatorskim vpihovanjem prečiščenega zraka, ki je sestavljena iz 
akumulatorske baterije z ustreznima filtroma in iz različnih naglavnih delov, je prikazana 
na slikah od 7.3.5-7 do 7.3.5-10. 

Slika 7.3.5-7: Akumulatorska baterija z ustreznima filtroma            
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Slika 7.3.5-8: Čelada                  Slika 7.3.5-9: Kapuca                Slika 7.3.5-10: Vizir 

 

Delodajalec v oceni tveganja mora določiti poleg vrste osebne varovalne opreme za 
zaščito dihal tudi vrste filtrov. V tabeli št. 7.3.5-1 so prikazani različni tipi filtrov, področje 
uporabe, kjer posamezni tip filtra služi za zaščito dihal in barvne kode posameznih tipov 
filtra. 
 
Tabela 7.3.5-1: Tipi filtrov, področje uporabe, kjer posamezni tip filtra služi za zaščito dihal 
in barvne kode posameznih tipov filtra 

Tip filtra Področje uporabe, ki služi kot zaščita  proti Barvna 
koda 

A
Organskim plinom in hlapom, ki imajo vrelišče večje kot 
650C (npr. za uporabo pri delu s topili za lake in lepila, 
white špiritom in toluenom). 

rjava 

AX Organskim plinom in hlapom, ki imajo vrelišče manjše ali 
enako 65 °C(npr. aceton). rjava 

B Anorganskim plinom in hlapom (npr. za uporabo pri delu s 
klorom, bromom, cianovodikovo kislino, žveplovodikom). siva 

E Kislo reagirajoči plini (kot žveplova kislina in solna kislina). rumena 

K Amoniaku in njegovim derivatom. zelena 

CO Ogljikovemu monoksidu. črna 

Hg Hlapom živega srebra. rdeča

NO Dušikovim plinom vključno z dušikovim oksidom. modra 

reaktor Radioaktivnemu jodu vključujoč radioaktivni metil jodid oranžna 

Kot je razvidno iz tabele št. 7.3.5-1 imamo pri organskih plinih in hlapih na izbiro dva tipa 
filtra. Tip filtra je odvisen od temperature vrelišča organske snovi. Glede na to, da je 
temperatura vrelišča stirena 145,2 0C je potrebno uporabljati plinski filter tipa A, rjave 
barve, kar je prikazano na sliki št. 7.3.5-11. 
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Slika 7.3.5-11: Plinski filter tipa A 
Plinske filtre nato razdelimo v dva ali tri razrede, odvisno od proizvajalca osebne 
varovalne opreme, saj proizvajalec 3M, ne izdeluje filtrov razreda 3, kjer bi bila 
zagotovljena zaščita dihal do 10000 ppm. Razredi filtrov so odvisni od višine koncentracij 
nevarnih snovi, do katere je zagotovljena zaščita oziroma od vrste maske, kar je 
prikazano v tabeli 7.3.5-2 in v tabeli 7.3.5-3. 

Pri tem je potrebno opozoriti, da se ne sme uporabljati respiratorne zaščite pred 
neznanimi atmosferskimi onesnaževalci ali kjer so koncentracije onesnaževalcev neznane, 
ali trenutno lahko ogrozijo življenje ali zdravje ali v atmosferi, ki vsebuje manj kot 19,5 % 
kisika. 

Tabela 7.3.5-2: Razredi filtrov za Sundstromove obrazne in pol-obrazne maske (vir: 
Sundstromov prospekt)  
 
Razred filtra Zagotovljena zaščita dihal do  

1 0,1 % vol. = 1000 ppm 
2 0,5 % vol. = 5000 ppm 
3 1,0 % vol. = 10000 ppm 

Tabela 7.3.5-3: Razredi filtrov 3M celo obraznih in pol-obraznih mask (Vir: 3M prospekt) 
 

Razred plinskega 
filtra 

Mejne vrednosti s 
6000/7000/7500 pol-

obrazno masko 

Mejne vrednosti s 6000/7000 
celo-obrazno masko 

1 do 1000 ppm (0,1 vol%) ali 
10x MV, katerakoli vrednost 
je nižja 

do 1000 ppm (0,1 vol%) ali 
200x MV, katerakoli vrednost je 
nižja 

2 do 5000 ppm (0,5 vol%) ali 
10x MV, katerakoli vrednost 
je nižja 

Do 5000 ppm (0,5 vol%) ali 
200x MV, katerakoli vrednost je 
nižja 

Glede na to, da RS nima v internih predpisih določenih odmorov, je bil s tem v zvezi 
izdelan vprašalnik, ki je bil posredovan državam članicam EU. Vprašanje je bilo naslednje: 
 
V Republiki Sloveniji na nekaterih delovnih mestih delodajalci ne uspejo izvesti tehničnih               
ukrepov in zagotoviti, da bi bile koncentracije nevarnih snovi na delovnih mestih nižje, kot 
so predpisane mejne vrednosti, zato morajo delavci na teh delovnih mestih uporabljati ves 
čas osebno varovalno opremo za zaščito dihal. Zanima nas, ali imate v vaši državi v 
takšnih primerih, kjer morajo delavci ves čas uporabljati osebno varovalno opremo za 
zaščito dihal, predpisane odmore, kako dolgo ti odmori trajajo in kje imate to predpisano 
(ali v zakonu, pravilniku, uredbi ali v smernicah) ? 
 
Odgovori, ki smo jih prejeli s strani posamezne države članice EU, so prikazani v tabeli 
7.3.5-4. 
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Tabela 7.3.5-4: Odgovori posameznih držav članic  

Zap.št. Država Ali imate predpisane odmore, če mora delavec ves čas 
uporabljati osebno varovalno opremo za zaščito dihal in kje 
imate to predpisano ? 

1 Finska Če so presežene mejne vrednosti se ne sme nadaljevati z 
delom. 

2 Irska Ocena tveganja mora določati primernost, pogoje in dolžino 
uporabe osebne varovalne opreme.  

3 Belgija V oceni tveganja se postavijo pravila uporabe osebne varovalne 
opreme. Odmori niso obvezni. 

4 Avstrija Z Inšpekcijo dela se običajno dogovorijo za dodatne odmore. 
Drugače imajo po 2 urah dela pol ure odmora. V pripravi imajo 
nov predpis, ki bo to področje temeljito definiral. 

5 Madžarska Ni podatka. 
6 Švedska  Ni podatka. 
7 Latvija Delodajalci dovoljujejo dodatne odmore in sicer se s predstavniki 

delavcev uskladijo glede odmorov.  
8 Češka 

Republika 
Dodatni odmori so predpisani v pravilniku. 

9 Poljska Dodatne odmore lahko določi sam delodajalec. Če delodajalec 
sam določi dodatne odmore, potem se ti odmori štejejo v delovni 
čas. 

10 Litva Dodatni odmori so določeni v pravilniku. 
11 Nemčija Dodatni odmori predpisani v BGR 190. 

Kot je razvidno iz tabele 7.3.5-4, imajo države članice EU z zelo različnimi načini in 
predpisi urejeno zagotavljanje dodatnih odmorov delavcem, ki morajo pri delu ves čas 
uporabljati osebno varovalno opremo za zaščito dihal. 

Če podrobneje pogledamo, kako ima to urejeno Nemčija, vidimo, da ima dodatne odmore 
predpisane v BGR 190 (Berufsgenossenschaftliche Regeln - pravila, ki jih je izdalo 
industrijsko poklicno združenje) 
Nemčija ima posebnost glede na Slovenijo kakor tudi glede na ostale evropske države 
predvsem zato, ker je za vsako podjetje obvezno članstvo v tako imenovanem poklicnem 
združenju ("Berufsgenossenschaft"). Tako so delodajalci obvezno člani različnih poklicnih 
združenj, kot npr. združenja za finomehaniko, za nizko gradnjo in gradnjo predorov, za 
zdravstvene storitve, za kemijo…..  

Najvažnejše  pri  teh  poklicnih združenjih je  to, da  posamezna  združenja  sama 
pripravljajo tehnične standarde, ki so za vse člane obvezni. Pri npr. predpisu za zaščito 
pred poškodbami ("BG-Vorschriften (BGV)Unfallverhütungsvorschriften") gre poklicno 
združenje tako  daleč, da  morajo člani, ki  ne  upoštevajo varnostnih ukrepov, plačati 
kazen in ta  denar dobi samo poklicno združenje. Zato imajo ta združenja tudi lastne 
strokovne organe. 

Poleg tega posamezna poklicna združenja izdajajo tudi razna tehnična pravila, ki jih 
morajo člani združenja upoštevati (BGR-Berufsgenossenschaftliche Regeln), izdajajo 
razne tehnične informacije (BGI -» Berufsgenossenschaftliche Informationen) in temeljna 
načela, ki jih definira poklicno združenje (BGG - »Berufsgenossenschaftliche Grundsatze). 

Poleg državnih predpisov (zakoni in uredbe) in zgoraj navedenih različnih pravil poklicnih 
združenj ima Nemčija še naslednje zelo znane standarde: 
• tehnična pravila za nevarne snovi ("Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)")  
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• tehnična pravila za biološke snovi ("Technische Regeln für biolgische Arbeitsstoffe 
(TRBA)")  

V aprilu 2004 so izšla nova Tehnična pravila o uporabi osebne varovalne opreme za 
zaščito dihal - BGR 190 (49), ki nekoliko spreminjajo predhodno izdana Tehnična navodila 
za to področje ZH1/701 iz leta 1996. Tehnična pravila o uporabi osebne varovalne 
opreme za zaščito dihal BGR 190 definirajo pripravo, uporabo in vzdrževanje te opreme. 
Prav tako določajo pogoje, pri katerih je potrebno zagotoviti zamenjavo te opreme. 
Tehnična pravila o uporabi dihalne zaščitne opreme BGR 190 v prilogi 2 zajemajo 
informacije, ki podajajo maksimalen čas nošenja posamezne osebne varovalne opreme 
za zaščito dihal brez počitkov, periodiko počitkov za različno osebno varovalno opremo za 
zaščito dihal (odmor), kolikokrat na izmeno se predhodno navedeno sme ponoviti v izmeni 
– nošenje - odmor – nošenje - odmor (število ponovitev na izmeno) in število dni v tednu, 
ko se sme opravljati delo pod predhodno navedenimi pogoji. Prej navedeno je prikazano v 
tabeli 7.3.5-5. Se pa to ne uporablja pri nevarnih operacijah, kot so samoreševanje ali 
ogroženosti zaradi požara.  

Očitno je, da oseba, ki uporablja osebno varovalno opremo za zaščito dihal, ni le 
obremenjena s samo napravo, njeno težo in upornostjo dihanja, temveč tudi zaradi 
klimatskih razmer, natančnosti dela, fizikalnih karakteristik dela (napor) in podobno. Ti 
vidiki so v Tehničnih pravilih o uporabi osebne varovalne opreme za zaščito dihal BGR 
190 vključeni v tako imenovani »korekcijski faktor«, kar je prikazano v tabeli 7.3.5-6. Na 
primer, če je priporočeno, da se dihalni aparat z zaprtim sistemom s celotno težo več kot 
5 kg nosi pod normalnimi pogoji 120 minut, se ta številka zmanjša na 70 % pri težkem 
delu, ki ima za posledico minutni dihalni volumen od 40 do 60 l/min, in nadalje na 70 % če
je temperatura v delovnih prostorih nad 280C in relativna vlažnost presega 78 %, kar 
pomeni, da je celoten čas uporabe osebne varovalne opreme le približno polovica 
osnovnega priporočenega časa.  

Pri določenih delovnih procesih, kjer je v zraku manj kot 19,5 % kisika, je potrebno 
določeno vrsto osebne varovalne opreme za zaščito dihal dopolniti npr. z dovajanjem 
svežega zraka po cevi ali ventilatorsko vpihovati prečiščeni zrak skozi  kapuco, čelado ali 
dihalno zaščitno opremo. Čas uporabe v takih primerih pa ni v celoti omejen. 

Tabela 7.3.5-5: Maksimalni čas uporabe osebne varovalne opreme za zaščito dihal  
Zap.
št 

Izvedba zaščite Trajanje 
nošenja 

/ min 

Odmor / min Ponovite
v / 8ur 

Uporaba št. 
delovnih 

dni na 
teden 

1 Maska z dodatno zaščito 
1.1. Maska z dodatno 

zaščito  
30 najmanj 90 min 

vključno z 
oblačenjem in 

slačenjem 

2 3

1.2. Maska brez 
toplotne zaščite (za 
kemikalije)  

0,8 x 
čas 

nošenja 

najmanj 90 min 
vključno z 

oblačenjem in 
slačenjem 

2 3

2. Naprave s stisnjenim zrakom   
2.1. 

 
Naprava nad 5 kg 
celotne mase 

60 30 4 4 (2-1-2) 
2 dni/1dan 

odmor/2 dni 
2.2. Naprava do 5 kg 

celotne mase 
151 10 16 5 

1 Aktivno delo 
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Zap.
št. 

Izvedba zaščite                   Odmor/min Ponovite 
v / 8 ur 

Uporaba 
št.delovnih 

dni na 
teden 

3 Regeneracijske naprave  
3.1. Naprava nad 5 kg 

celotne mase 
120 120 2 3 

3.2. Naprava do 5 kg 
celotne mase 

451 30 4 5 

4 Cevne naprave 
4.1. Maska s cevjo za 

namestitev na sveži 
in stisnjen zrak 

150 30 3 5 

4.2. Maske s kapuco, 
čelado s cevjo za 
namestitev na sveži 
in stisnjen zrak  

brez 
omejitev
2

4.3. Sesalne naprave 
na sveži zrak 

90 45 3 4 (2-1-2) 

5 Filtrirne naprave 
5.1 Filtrirne naprave brez ventilatorja  
5.1.1 Celo-obrazne 

maske  
105 30 3 5 

5.1.2 Četrtinske maske  120 30 3 5 
5.1.3 Pol-obrazne maske 

brez ventila 
75 30 5 4 (2-1-2) 

5.1.4 Pol-obrazne maske 
z ventilom 

120 30 3 5 

5.2 Filtrirne naprave z ventilatorjem  
5.2.1 Celo-obrazne 

maske  
150 30 3 5 

5.2.2
3

Kapa ali čelada brez 
omejitev
2

Tabela 7.3.5-5 zajema podrobne informacije glede omejitev trajanja nošenja osebne 
varovalne opreme. Filtrirna naprava s celo obrazno masko brez energijske pomoči, na 
primer, se lahko maksimalno uporablja 105 minut s periodo počitka (odmor) 30 minut, kar 
pomeni, da lahko delavec uporablja osebno varovalno opremo 105 minut, nato pa mora 
imeti počitek, ki traja 30 minut. 

Tabela 7.3.5-6: Korekcijski faktorji 
Kategorija teže dela Minutni dihalni volumen Prilagoditveni faktor 

A1 do 20 l zraka / min 1,5 
A2 >20 - 40 l zraka / min 1 
A3 >40 – 60 l zraka / min 0,7 
A4 > 60 l zraka / min Posebna obravnava za vsak 

primer 

2 Pri težkih delovnih pogojih in neugodnih mikro klimatskih razmerah se upoštevajo omejitve, pri čemer 
znaša maksimalno trajanje nošenja 220 min  
3 Uporabni pretok je 120 l/min 
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Korekcijski faktor je potrebno upoštevati v primeru neugodnih klimatskih pogojev ali 
posebno napornem delu. 
 
7.4 Izvajanje inšpekcijskega nadzora in ugotovitve 
 
Inšpekcijski nadzor je potekal na celotnem območju Republike Slovenije. Opravljenih je 
bilo 73 inšpekcijskih nadzorov.  

Delavci so na delovnih mestih izpostavljeni stirenu tako pri predelavi duroplastov oz. 
termoplastov, kakor tudi pri sintezi smol in premaznih sredstev, ki vsebujejo stiren. Prav 
tako so lahko delavci izpostavljeni stirenu pri manipulaciji različnih produktov, ki vsebujejo 
stiren in sicer pri delodajalcih, ki te produkte uvažajo oziroma izvažajo. 

Glede na zelo široko uporabnost stirena so se ugotovitve inšpekcijskega nadzora razdelile 
v pripadajoče podskupine: 

I. DUROPLASTIČNE OBLIKOVALNE MASE IN SMOLE  
1. delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov z ročnim nanašanjem 

poliestrske in vinilestrske smole oziroma z brizganjem vlaken ter poliestrske smole s 
pištolo, 

2. delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov s postopkom vlečenja, 
3. delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri impregnaciji s poliestrsko smolo polizdelkov in 

izdelkov (elektroindustrija), 
4. delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi ekspandiranega polistirena, 
5. delavci, ki so izpostavljeni stirenu, ki je v premaznih sredstvih (proizvodnja pohištva). 

II. PREDELAVA ELASTOMEROV 
1. delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri predelavi stiren butadienskega kavčuka 
(proizvodnja gume).  

III. PREDELAVA TERMOPLASTOV 
1. Nizkomolekularni predprodukti 
• delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri uporabi impregniranih sredstev, ki vsebujejo 

stiren. 
2. Stiren - polimerizati 
• delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri predelavi plastičnih mas. 

IV. SINTEZA IN DODELAVA SMOL TER IZDELAVA PREMAZNIH SREDSTEV, KI 
VSEBUJEJO STIREN 
1. Delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri sintezi poliestrskih smol, vinilestrskih in akril 
butadien stirenskih smol, njihove dodatne obdelave in izdelave premaznih materialov, ki 
vsebujejo stiren, 

V. UVOZNIKI IN IZVOZNIKI PRODUKTOV, KI VSEBUJEJO STIREN 
1. Delodajalci, ki uvažajo oziroma izvažajo poliestrsko smolo in niso proizvajalci. 

Glede na to, da mora delodajalec izvesti vse ukrepe na delovnem mestu, da bo 
zagotovljeno varno delo, se bodo ugotovitve inšpekcijskega nadzora glede upoštevanja 
ukrepov iz varnosti in zdravja pri delu prikazovale na delodajalca. 

Nekatere ugotovitve glede strukture zaposlenih pri delodajalcih, kjer je bil opravljen 
inšpekcijski nadzor pri izvajanju akcije, so prikazane v tabelah pri ugotovitvah nadzora po 
posameznih podskupinah. Tabela zajema št. od 1 do 20, kjer posamezna številka v tabeli 
pomeni sledeče :
• št.1 podaja skupno število delodajalcev,  
• št.2 podaja skupno število zaposlenih pri delodajalcih v času, ko je bil opravljen 

inšpekcijski nadzor,  
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• št.3 podaja minimalno število zaposlenih pri delodajalcih, 
• št.4 podaja maximalno število zaposlenih pri delodajalcih, 
• št.5 podaja skupno število zaposlenih moških delavcev pri delodajalcih, 
• št.6 podaja odstotek zaposlenih moških delavcev pri delodajalcih, 
• št.7 podaja skupno število zaposlenih delavk pri delodajalcih, 
• št.8 podaja odstotek zaposlenih delavk pri delodajalcih, 
• št.9 podaja skupno število zaposlenih, ki so izpostavljeni stirenu pri delodajalcih, 
• št.10 podaja povprečni odstotek zaposlenih izpostavljenih stirenu glede na skupno 

število zaposlenih, saj se odstotek zaposlenih izpostavljeni stirenu zelo razlikuje od 
delodajalca do delodajalca, 

• št.11 podaja skupno število moških delavcev izpostavljenih stirenu v času 
inšpekcijskega nadzora, 

• št.12 podaja odstotek izpostavljenih moških delavcev stirenu glede na skupno število 
izpostavljenih, 

• št.13 podaja minimalno število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno število 
izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo v %, 

• št.14 podaja maksimalno število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo v %, 

• št.15 podaja odstotek izpostavljenih moških delavcev glede na skupno število 
delavcev, 

• št.16 podaja skupno število izpostavljenih delavk v času inšpekcijskega nadzora, 
• št.17 podaja odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število izpostavljenih, 
• št.18 podaja minimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 

izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v %, 
• št.19 podaja maksimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 

izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v %, 
• št.20 podaja odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število delavk. 
 
7.4.1 Delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov z ročnim nanašanjem 
poliestrske in vinilestrske smole oziroma z brizganjem vlaken ter poliestrske smole 
s pištolo  
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora se je ugotovilo, da je od skupno zaposlenih 4747 
delavcev pri delodajalcih, ki se ukvarjajo z izdelavo laminatov z ročnim nanašanjem 
poliestrske in vinilestrske smole oziroma z brizganjem vlaken, 419 delavcev izpostavljenih 
stirenu. Letna porabljena količina stirena pri delodajalcih, kjer se je opravljal inšpekcijski 
nadzor, znaša skoraj tisoč petsto ton. Stiren se pri delodajalcih, ki izvajajo postopke 
ročne laminacije, uporablja samostojno kot topilo, od 25-50 % pa ga vsebujejo tudi 
različne vrste poliestrskih  in vinil estrskih smol ter kitov, ki se uporabljajo za lepljenje in za 
popravilo napak pri izdelkih. Poliestrske smole se poleg standardne poliestrske smole 
uporabljajo tudi kot modificirane poliestrske smole. Modificirane poliestrske smole so v 
obliki gelcoatov, topcoatov, LSE smol, smol za infuzije in smol za kalupe, ki vsebujejo tudi 
različna polnila. Letno se  v RS porabi skoraj 3500 ton različnih vrst poliestrskih smol in 
nekaj več kot 100 ton vinilestrskih smol. Nekaj manj kot 100 ton se porabi tudi različnih 
vrst kitov.  
Delodajalci uporabljajo predvsem poliestrsko smolo, v manjšem deležu tudi vinilestrsko 
smolo. Smola se običajno nanaša s postopkom ročne laminacije, uporablja pa se za 
izdelavo : 
• plezalnih sten, 
• streh in sten za avtobuse, 
• žarnih niš, 
• antenskih pokrovov za televizijske oddajnike, 
• kopalnih kadi, tuš kabin, 
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• kabine za naoljenje, 
• posameznih sklopov za avtomobilsko industrijo (pokrovov, odbijačev, prednjih mask, 

nadgradenj za avtodome…) 
• modelov, kalupov, 
• cvetličnih loncev, igral, toboganov, 
• prometnih znakov, 
• ojačitev za cevovode, 
• kanujev, 
• enot za čistilne naprave, 
• motornih čolnov, 
• jadrnic,  
 ………….. 

Poleg tega ima modificirana oblika poliestrskih smol, predvsem kiti, veliko uporabnost  pri 
različnih popravilih (silosov, avtomobilov, čolnov, jadrnic, kanujev, …) in montažah 
(kovinskih ograj, silosov, ...) ter pri različnih vrstah obnov (npr. brusnih kolutov, kjer se na 
obrabljeni kolut nanaša poliestrska smola pomešana s korundom..). 

Kot vidimo, je uporabnost predvsem poliestrskih smol, v manjšem deležu tudi 
vinilesterskih smol, zelo raznovrstna in pri slovenskih delodajalcih zelo uporabljana. 
Uporabnost smole ni samo pri delodajalcih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov iz gume, 
plastičnih mas in plovil, temveč tudi pri delodajalcih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kovin, 
motornih vozil, prikolic in polprikolic, proizvodnjo kovinskih izdelkov ter drugih. 

V nadaljevanju bodo predstavljena nekatera delovna opravila, kjer so delavci izpostavljeni 
stirenu.  

1. Brizganje gelcoata
Pri brizganju gelcoata se modificirana poliestrska smola – gelcoat s pomočjo ročne 
brizgalne naprave nanaša na kalup. Nanašanje se izvaja v prostoru, ki je ločen od ostalih 
prostorov. Običajno so to posebne komore, kar je prikazano na sliki 7.4.1-1 in sliki 7.4.1-2. 
Delavci, ki nanašajo gelcoat, uporabljajo zaščitne obleke in zaščito za dihala.  
 

Slika 7.4.1-1: Komora za nanašanje gelcoata    Slika 7.4.1-2: Komora za nanašanje 
gelcoata   
 
2. Laminacija
Pri laminaciji poteka impregniranje steklene tkanine s poliestrsko smolo s pomočjo 
nanašalnega valjčka. Pri impregniranju se plast prevalja s kovinskim valjčkom, delavec si 
lahko pomaga si tudi s čopičem. Pri tem se iz laminata iztisne zračne mehurčke in 
enakomerno razporedi smolo po stekleni tkanini. Postopek se ponavlja plast za plastjo do 
predpisane debeline. Poliestrsko smolo se nanaša tudi s pomočjo posebne priprave -  
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aplikatorja. Po delni osušitvi laminata se odvečni laminat poreže po robu kalupa s nožem. 
Na delovnih mestih mora delodajalec zagotoviti ustrezno odsesavanje hlapov stirena, ker 
je stiren, ki ga vsebuje smola, lahko hlapen in se sprošča v delovno okolje. Zato morajo 
pri ročni laminaciji delodajalci veliko pozornost posvetiti odsesovanju, v prvi vrsti 
lokalnemu kakor tudi prostorskemu prezračevanju, ki mora biti izvedeno tako, da 
preprečuje izhlapevanje stirena v delovno okolje. Poleg prezračevanja pa je potrebno 
dovajati v prostor sveži zrak. Ustreznost prezračevanja zaradi velikih površin laminatov, 
kakor tudi zaradi oblike kalupov, kjer so koncentracije stirena še posebno visoke, 
predstavlja delodajalcem velike težave. Zato morajo pri takih procesih delavci dosledno 
uporabljati predpisano zaščito za dihala, kakor tudi ustrezno zaščito telesa, zaradi 
preprečitve prehajanja stirena skozi kožo.   

Na sliki 7.4.1-3 je prikazano valjanje laminata s kovinskim valjčkom, pri čemer delavec ne 
uporablja zaščitnih rokavic, četudi bi jih moral. Na sliki 7.4.1-4 je prikazano nanašanje 
poliestrske smole s čopičem. Slika 7.4.1-5 prikazuje odsesavanje stirena z vira sproščanja 
z gibljivo roko, slika 7.4.1-6 odsesavanje stirena z vira sproščanja z gibljivo cevjo, slika 
7.4.1-7 odsesavanje stirena z vira sproščanja z gibljivima cevema, slika 7.4.1-8 pa 
prikazuje dotok svežega zraka v prostor, kjer se izvaja ročna laminacija. 
 

Slika 7.4.1-3: Valjanje laminata s kovinskim valjčkom, pri čemer  
 delavec ne uporablja zaščitnih rokavic niti pokrivala 
 

Slika 7.4.1-4: Nanašanje poliestrske smole s čopičem 



100

Slika 7.4.1-5: Odsesavanje stirena z vira sproščanja z gibljivo roko 

Slika 5.4.1-6: Odsesavanje stirena z vira sproščanja z gibljivo cevjo  



101

Slika 7.4.1-7: Odsesavanje stirena z vira sproščanja z gibljivima cevema  
 

Slika 7.4.1-8: Dotok svežega zraka v prostor, kjer se izvaja ročna laminacija 
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3.  Izdelava modelov
Pri izdelavi modelov poteka kitanje s poliestrskimi kiti, brizganje poliestrskih kitov in lakov. 
Primer modela je predstavljen na sliki 7.4.1-9. 
 

Slika 7.4.1-9: Vzorec modela  
 
4. Izdelava kalupov
Pri izdelavi kalupov poteka ročni nanos gelcoata za kalupe in laminacija kalupov, kar je 
prikazano na sliki 7.4.1-10. 
 

Slika 7.4.1-10: Izdelava kalupa. Kratki rokavi, pomanjkljiva zaščita telesa ! 
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5. Obdelava malih plastičnih delov
Pri obdelavi malih plastičnih delov poteka premazovanje površine s poliestrskim 
premazom-topcoatom, kitanje s poliestrskimi kiti. Prikaz obdelave malih plastičnih delov je 
prikazan na sliki 7.4.1-11. 

 
Slika 7.4.1-11: Obdelava malih plastičnih delov 

 
6. Obdelava velikih plastičnih delov
Pri obdelavi velikih plastičnih delov poteka lepljenje poliestrskih delov s poliestrskimi lepili 
 
7. Popravljanje-finiš plastike
Pri popravljanju – finiš - plastike poteka kitanje poškodovanih delov s poliestrskimi kiti. 
Prikaz popravljanje plastike je prikazan na sliki 7.4.1-12. 
 

Slika 7.4.1-12: Prikaz popravila plastike 
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8. Servisiranje plovil
Pri popravilih poliestrskih delov na plovilih je potrebno uporabiti poliestrske smole in kite 
za popravilo. Na sliki 7.4.1-13 je prikazano nasedlo plovilo, kjer bo zagotovo potrebna 
ustrezna sanacija.  

 
Slika 7.4.1-13: Nasedlo plovilo, kjer bo zagotovo potrebna ustrezna sanacija  

 
Postopek VAL laminacije (laminacija VAL (vaccum assistent lamination)) 
Postopek VAL laminacije je tehnologija litja izdelkov iz poliestrskih materialov ojačanih s 
steklenimi vlakni v zaprtih kalupih, ki so jo v eni od naših družb razvili sami. Pri VAL 
laminaciji poteka izdelava laminata v zaprtem kalupu. Ukrojena steklena ojačevalna 
vlakna najprej položijo na površino kalupa in jih fiksirajo. Nato jih pokrijejo s poliamidno 
(PA) folijo. S pomočjo vakuumskih črpalk prepojijo steklena ojačanja z aktivirano PE 
smolo. Ko se smola utrdi, PA folijo odstranijo in izdelek je pripravljen za nadaljnjo 
obdelavo. Pri tem postopku so delavci izpostavljeni nizkim koncentracijam stirena. Prav 
tako je poraba stirena manjša, kar pomeni nižje stroške za delodajalca. Kar nekaj je 
delodajalcev v Republiki Sloveniji, ki so razvili svoj postopek zaprte laminacije. Vsi ti 
postopki delujejo podobno kot prej opisan. Sliki 7.4.1-14 in 7.4.1-15 prikazujeta val 
laminacijo. 
 

Slika 7.4.1-14:Priprava materialov za          Slika 7.4.1-15: Priprava kalupa za prepojitev s             
postopek val laminacije                                poliestrsko smolo po val postopku 
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Mešanje smole
Tudi pri mešanju smole so delavci izpostavljeni hlapom stirena. Še posebej v tistih 
mešalnicah, kjer poteka ročno mešanje smole, kar je prikazano na sliki 7.4.1-16. Pri 
avtomatskem mešanju smole, kar je razvidno iz slike 7.4.1-17 pa so delavci stirenu manj 
izpostavljeni. 

Slika 7.4.1-16: Ročno mešanje smole               Slika 7.4.1-17: Avtomatsko mešanje smole 
 
V delovnem procesu, kjer se uporablja poliestrska ali vinilestrska smola, so stirenu  
izpostavljene tudi druge osebe prisotne v proizvodnih prostorih, kot so npr. delovodje, 
vzdrževalci, tehnologi, razvojniki, kontrolorji in še nekateri drugi režijski delavci, ki 
opravljajo občasna dela v proizvodnji. 

Nekateri končni proizvodi iz poliestrskih in /ali vinilestrskih smol  : 
Na slikah od 7.4.1-18 do 7.4.1-21 so prikazani nekateri izdelki slovenski proizvajalcev, ki 
so izdelani iz poliestrskih ali/in vinilestrskih smol. 

Slika 7.4.1-18: Plovila                                      Slika 7.4.1-19: Avtobusi 

 
Slika 7.4.1-20: Kabina za naoljenje                 Slika 7.4.1-21: Čistilna enota 
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Ugotovitve inšpekcijskega nadzora glede strukture zaposlenih, ki so izpostavljeni stirenu 
pri izdelavi laminatov z ročnim nanašanjem poliestrske in vinilestrske smole oziroma z 
brizganjem vlaken ter poliestrske smole s pištolo, je prikazana v tabeli 7.4.1-1. 

Tabela 7.4.1-1: Struktura zaposlenih, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov z 
ročnim nanašanjem poliestrske in vinilestrske smole oziroma z brizganjem vlaken ter 
poliestrske smole s pištolo 
Št. Struktura zaposlenih Število 

ali % 
1 Število delodajalcev 31 

2 Skupno število zaposlenih 4747 

3 Minimalno število zaposlenih     1 

4 Maksimalno število zaposlenih   2465 

5 Skupno število zaposlenih  moških delavcev 3151 

6 Odstotek zaposlenih moških delavcev  66,4% 

7 Skupno število zaposlenih delavk  1596 

8 Odstotek zaposlenih delavk  33,6% 

9 Skupno število zaposlenih izpostavljenih stirenu 419 

10 Odstotek zaposlenih izpostavljenih stirenu glede na skupno število 
zaposlenih  

8,8% 

11 Skupno število moških delavcev izpostavljenih stirenu 230 

12 Odstotek izpostavljenih moških delavcev stirenu glede na skupno število 
izpostavljenih 

54,9% 

13 Minimalno število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno število 
izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo v %  

0 %

14 Maksimalno  število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo v % 

100% 

15 Odstotek izpostavljenih moških delavcev glede na skupno število 
delavcev 

7,3% 

16 Skupno število izpostavljenih delavk 189 

17 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število izpostavljenih 45,1% 

18 Minimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v %  

0

19 Maksimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v % 

100% 

20 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število delavk  7,7% 

Kot je razvidno iz tabele 7.4.1-1 se s proizvodnjo ročne laminacije ukvarjajo tako mali 
delodajalci kakor tudi zelo veliki delodajalci. Delodajalci, ki se ukvarjajo z ročno laminacijo, 
zaposlujejo v 66,4 % moško delovno silo in v 33,6 % žensko delovno silo. Skupno število 
delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, je nekaj več kot 400 od tega 54,9 % moških in 45,1 % 
delavk. Iz tabele je tudi razvidno, da imamo tako delodajalce, pri katerih so samo moški 
izpostavljeni stirenu kot delodajalce, pri katerih so samo ženske izpostavljene stirenu. 
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Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število delavk in odstotek izpostavljenih 
moških delavcev glede na skupno število delavcev je skoraj enak in znaša nekaj več kot 
7 %. 
 
Starostno strukturo delavk, ki so izpostavljene stirenu, prikazuje tabela 7.4.1-2. 
 
Tabela 7.4.1-2: Starostna struktura delavk, ki so izpostavljene stirenu 
 
Starost delavk /letih Število delavk % delavk 
do 25 let 17 9,0 
25 - 30 let 31 16,4 
30 - 40 let  55 29,1 
40 - 45 let  45 23,8 
nad 45 let  41 21,7 
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Slika št. 7.4.1-22: Starostna struktura delavk, ki so izpostavljene stirenu 
 
Iz tabele št. 7.4.1-2 in slike št. 7.4.1-22 je razvidno, da je več kot  polovica delavk, ki so 
izpostavljene stirenu, starih do 40 let. Številčno pomeni to nekaj več kot 100 delavk. 

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora glede upoštevanja ukrepov iz varnosti in 
zdravja pri delu: 
Trajanje izpostavljenosti in ocena tveganja
Večina delavcev, ki so pri posameznem delodajalcu izpostavljeni stirenu, so le temu 
izpostavljeni  ves delovni čas. Delo, ki ga opravljajo, se lahko po ocenah prišteva k 
srednje težkemu delu in težkemu delu.  

Kar 39 % delodajalcev izpostavljenost stirenu v oceni tveganja ni obravnavalo kot 
posebno nevarnost oz. škodljivost. Zelo zaskrbljujoče je, da so med temi delodajalci tudi 
tisti, ki imajo veliko delavcev izpostavljenih stirenu in pri katerih so na delovnih mestih 
mejne vrednosti stirena večinoma presežene. Odstotek kršitev je še nekoliko višji glede 
določitve potrebnih varnostnih ukrepov, saj kar 45 % delodajalcev ni določilo potrebnih 
varnostnih ukrepov. Od tega vsi tisti, ki niso zaznali, da obstaja tveganje, ko so delavci 
izpostavljeni stirenu in dodatno sta se tem delodajalcem pridružila še dva. Delovnih mest, 
kjer se bo izvajal biološki monitoring, v oceni tveganja ni opredelilo 74 % delodajalcev. Pri 
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tistih delodajalcih, ki so izvedli biološki monitoring v teku izvajanja akcije, pa je bilo 
ugotovljeno, da kar nekaj pooblaščenih zdravnikov ni definiralo, kdaj je potrebno ponovno 
izvesti biološki monitoring pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu. Tisti pooblaščeni 
zdravniki, ki pa so določili periodiko opravljanja biološkega monitoringa, so določili 
periodiko od 1 do 3 let. Približno 45 % delodajalcev v izjavi o varnosti z oceno tveganja ni 
opredelilo, na koliko časa se morajo izvajati meritve koncentracij stirena na posameznih 
delovnih mestih oz. delovnih opravilih, kjer se sprošča stiren.  

Zelo zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da skoraj 70 % delodajalcev sploh ni oziroma ni v celoti 
v izjavi o varnosti z oceno tveganja opredelilo prostorov, v katerih lahko nastanejo 
eksplozivne atmosfere. Prav v tolikšnem deležu delodajalci niso izračunali, kolikšen 
volumski % spodnje eksplozijske meje se občasno pojavlja v prostoru. Navedeno je zelo 
zaskrbljujoče zaradi možnosti nastanka eksplozije.  

Seznanitev delavcev z lastnostmi stirena
Kar 45% delodajalcev v času nadzora ni predložilo dokumentacije, iz katere bi bilo 
razvidno, da so bili delavci seznanjeni z nevarnimi lastnostmi stirena na zdravje. Ta 
podatek je zelo zaskrbljujoč, saj je potrebno izjemno dobro poznati lastnosti stirena, 
njegov vpliv na zdravje ljudi in okolico, da se bo lahko izdelala ustrezna izjava o varnosti z 
oceno tveganja. Glede na negativne lastnosti stirena za zdravje ljudi, bi bilo za pričakovati, 
da vsak delavec, ki rokuje z njim, pozna njegove lastnosti.     

Zdravniški pregledi in biološki monitoring
Pri opravljanju zdravniških pregledov ni bilo pri nobenem delavcu ugotovljeno, da bi imel 
zdravstvene omejitve zaradi izpostavljenosti stirenu. Samo 26 % delodajalcev je izvedlo 
biološki monitoring pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu. Večina teh delodajalcev je 
biološki monitoring izvajala prvič.

Meritve kemičnih škodljivosti 
Ker delodajalci v izjavi o varnosti z oceno tveganja periodike izvajanja meritev kemičnih 
škodljivosti v večini primerov niso določili, tudi meritev ne izvajajo, saj kar 45 % 
delodajalcev le-teh ni izvedlo. Pri večini delodajalcev, ki so opravljali meritve koncentracij 
stirena na delovnem mestu, so meritve pokazale presežene mejne vrednosti 20 ppm. 
Samo trem (3) delodajalcem od 17, ki opravljajo meritve koncentracij stirena in opravljajo 
laminiranje manjših površin, je uspelo znižati koncentracije stirena na delovnih mestih pod 
mejno vrednost 20 ppm, kar predstavlja 17 % tistih delodajalcev, kateri so izvedli meritve 
koncentracij stirena na delovnih mestih. 

Kot je bilo že omenjeno, se pri ročni laminaciji pojavljajo izjemno visoke koncentracije 
stirena, ki močno presegajo dovoljene mejne vrednosti za stiren 20 ppm oz. 86 mg/m3. To 
je prikazano v tabelah 7.4.1-3 do 7.4.1-5 in na slikah 7.4.1-23 do 7.4.1-25. 

Tabela 7.4.1-3: Koncentracija stirena pri laminaciji prvih plasti  
Zap. št. Lokacija meritev pri laminaciji prvih plasti 

manjših kosov (pod 2m2)
Koncentracija (ppm) 

1 Neposredno nad laminirno površino 500 -700 
2 Sredina lupine 10 cm nad tlemi  300 
3 Laminerke v predelu obraza  173 
4 Sredina lupine 180 cm nad tlemi 160 
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Slika 7.4.1-23: Koncentracija stirena pri laminaciji prvih plasti 
 
S slike 7.4.1-23 in tabele 7.4.1-3 vidimo, da je izjemno visoka koncentracija stirena 
neposredno nad laminirano površino, nakar izjemno hitro glede na oddaljenost laminirane 
površine pada. Kljub temu pa koncentracija v višini dihal laminerk znaša 173 ppm, kar je 
8,65 krat prekoračena mejna vrednost. 
 
Tabela 7.4.1-4: Koncentracija stirena pri laminaciji notranje strukture 

Zap. št. Lokacija meritev pri laminaciji  notranje 
strukture (pod 2m2)

Koncentracija (ppm) 

1 Neposredno pri nanosu namočenih vlaken 102 
2 0,5 m nad sušečo površino  59 
3 Laminerke v predelu obraza  25 
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Slika 7.4.1-24: Koncentracija stirena pri laminaciji notranje strukture 
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S slike 7.4.1-24 in tabele 7.4.1-4 vidimo, da je koncentracija neposredno pri nanosu 
namočenih vlaken 102 ppm, nakar pade na 59 ppm na razdalji 0,5 m nad sušečo površino 
in na 25 ppm v predelu obraza laminerk. Te koncentracije so bile izmerjene ob uporabi 
lokalnega in prostorskega odsesavanja stirena in vpihovanja svežega zraka v prostor. Pri 
enakih pogojih, kot je bilo predhodno navedeno, se je določila koncentracija stirena tudi v 
prostoru, kar je prikazano v tabeli 7.4.1-5 in sliki št. 7.4.1-25 . 
 
Tabela 7.4.1-5: Koncentracija stirena v prostoru 

Zap. št. Koncentracija stirena v prostoru  Koncentracija (ppm) 
1 Sredina hale –  pri tleh 70 
2 Sredina hale – na višini 1 m od tal 41 
3 Sredina hale – na višini 1.5 m od tal 20-25 
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Slika 7.4.1-25: Koncentracija stirena v prostoru 
 
S slike 7.4.1-25 in tabele 7.4.1-5 vidimo, da je koncentracija stirena najvišja pri tleh, nato 
pa z višino pada in na višini 1,5 m od tal pade na 20-25 ppm. Glede na to, da je najvišja 
koncentracija stirena pri tleh, delodajalci izvajajo odsesavanje stirena tako, da pri tleh 
namestijo odsesavanje. 

Osebna varovalna oprema
Pri inšpekcijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da kar 16 % delodajalcev ne zagotavlja 
delavcem osebne varovalne opreme za zaščito dihal, kar je skoraj nedopustno, glede na 
to, da so na večini delovnih mestih presežene mejne vrednosti stirena. Okoli 45 % 
delodajalcev nima definirane vrste osebne varovalne opreme za zaščito dihal. Delodajalci 
delavcem zagotavljajo osebno varovalno opremo za zaščito telesa, vendar kar 19 % 
delodajalcev nima definirane vrste osebne varovalne opreme za zaščito telesa. Zelo 
zaskrbljujoč je podatek, da kar 38% delavcev pri delodajalcih, ki bi v času nadzora morali 
uporabljati osebno varovalno opremo, le-te niso uporabljali. Prav tako je zaskrbljujoč
podatek, da delodajalci ne nadzirajo ali delavci na delovnih mestih, kjer so izpostavljeni 
stirenu, uporabljajo oblačila z dolgimi rokavi, ki preprečujejo stirenu dostop do kože 
delavcev. Pri inšpekcijskem nadzoru je bilo namreč ugotovljeno, da pri kar 70 % 
delodajalcih delavci uporabljajo kratke rokave. 
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Pri opravljanju nadzora je bilo ugotovljeno tudi, da morajo delavci pri svojem delu 
uporabljati zaščito dihal, odvisno od delovnega procesa, od 0,5 ure dnevno do celotnega 
delovnega časa. Ves delovni čas morajo zaščito dihal uporabljati delavci kar pri 70 % 
delodajalcev, ki so bili vključeni v akcijo. 

TabelI 7.4.1-6 in 7.4.1-7 prikazuje, za koliko % slovenskih delodajalcev ima predpisane 
odmore pri obvezni uporabi mask 6 oziroma 7ur in več na izmeno in kakšne dolžine so ti 
odmori.   

Tabela 7.4.1-6: Odmori pri obvezni uporabi mask 6ur na izmeno 
Št. ur nošenja 
mask / izmeno 

 Odmori  Št. delodajalcev      % delodajalcev 

6 2x10min 5 62,5 
6 niso predpisani 3 37,5 

Tabela 7.4.1-7: Odmori pri obvezni uporabi mask 7ur in več na izmeno 
Št. ur nošenja 
mask/ izmeno 

Odmori  Št. delodajalcev % delodajalcev 

7 ur in več 2x15min 2 16,7 
7 ur in več 2x10 min 4 33,3 
7 ur in več 1x10 min 2 16,7 
7 ur in več 2x5 min 1 8,3 
7 ur in več niso predpisani 3 25,0 

Kot je razvidno iz tabele 7.4.1-6 in tabele 7.4.1-7, imajo nekateri delodajalci določene 
počitke, drugi delodajalci pa nimajo določenih počitkov, iz česar lahko sledi, da jih verjetno 
tudi ne zagotavljajo. Če primerjamo rezultate iz predhodno navedenih tabel, vidimo, da se 
s povečanim trajanjem obveznega nošenja zaščitnih mask zmanjšuje % delodajalcev, ki 
niso predpisali odmorov. Prav tako je razvidno, da imajo delodajalci zelo različno 
predpisane odmore, tako glede trajanja odmorov, kot glede števila odmorov. Zato bo 
nedvomno na tem področju potrebno zagotoviti enoten pristop.  

Odsesavanje
Pri inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljeno, da 29 % delodajalcev pri izvoru emisije 
stirena v prostor nima zagotovljenega lokalnega odsesavanja, 13 % delodajalcev pa jih 
ima to zagotovljeno samo delno. Kot je bilo že nekajkrat povedano, brez odsesavanja z 
mesta izvora ni možno doseči, da so koncentracije stirena na delovnih mestih znotraj 
mejnih vrednosti.  

Ostale ugotovitve
Delovni prostori niso ločeni po namembnosti. Predvsem pri manjših delodajalcih se izvaja  
proces laminacije v prostoru, ki ni ločen od drugih prostorov in tako prihaja do tega, da so 
hlapom stirena izpostavljeni tudi drugi delavci, ki izvajajo druge faze dela. Na delovnih 
mestih je nakopičena prevelika količina kemikalij. 
 
7.4.2 Delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov s postopkom 

vlečenja  
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora se je ugotovilo, da je od skupno 28 zaposlenih pri 
delodajalcih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo vlečenih profilov in izdelkov iz poliestrskih smol, 
15 delavcev izpostavljenih stirenu. Letno porabljena količina poliestrske smole in 
vinilestrske smole, ki vsebujejo od 30-50 % stirena, se ocenjuje na okoli 80 t na leto. 
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Tehnološki postopek za proizvodnjo vlečenih profilov poteka tako, da steklene niti 
vstopajo iz stojala preko vodil v pripravo za omakanje, ki je napolnjena s poliestrsko 
smolo. Omočene niti nato potujejo v grelno cono, kjer se smola utrdi. Zatem se vroč profil 
lahko ohlaja v posebnem hladilnem sistemu. Za hladilnim sistemom je običajno na liniji 
gosenična izvedba kontinuirnega vleka profila. Utrjen profil se nato reže s krožno žago na 
ustrezne dolžine.  

Zaradi visoke natezne trdnosti se vlečeni profili iz steklenih vlaken, impregniranih s 
poliestrsko smolo, uporabljajo tudi kot sidra za stabilizacijo hribin in stropov. Primer 
uporabe takih kompozitnih sider je stabilizacija hribin v rudnikih, kjer je po določenem 
času predviden ponoven odkop. Odkopavanje hribin, stabiliziranih s kompozitnimi sidri je 
ugodnejše kot odkopavanje hribin stabiliziranih z jeklenimi sidri, ker kompozitna manj 
poškodujejo odkopno mehanizacijo. Prav tako se kompozitna sidra zaradi visoke natezne 
trdnosti uporabljajo v gradbeništvu kot alternativa jeklenim armaturam. Iz vlečenih profilov 
se izdelujejo tudi drugi različni izdelki kot so izolacijski profili za elektroindustrijo, 
konstrukcijski profili za antene, stebrički za električne pastirje, program toplotnih tunelov - 
rastlinjakov itd.  

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora glede strukture zaposlenih, ki so izpostavljeni stirenu 
pri izdelavi laminatov s postopkom vlečenja, so prikazane v tabeli 7.4.2-1. 

Tabela 7.4.2-1: Struktura zaposlenih, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov s 
postopkom vlečenja 
 
Št. Struktura zaposlenih Število 

ali % 
1 Število delodajalcev 2 

2 Skupno število zaposlenih 28 

3 Minimalno število zaposlenih   6 

4 Maksimalno število zaposlenih   22 

5 Skupno število zaposlenih  moških delavcev 22 

6 Odstotek zaposlenih moških delavcev  78,6 % 

7 Skupno število zaposlenih delavk  6 

8 Odstotek zaposlenih delavk  21,4 % 

9 Skupno število zaposlenih izpostavljenih stirenu 15 

10 Odstotek zaposlenih izpostavljenih stirenu glede na skupno število 
zaposlenih  

53,6 % 

11 Skupno število moških delavcev izpostavljenih stirenu 12 

12 Odstotek izpostavljenih moških delavcev stirenu glede na skupno 
število izpostavljenih 

80,0 % 

13 Minimalno število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo v 
%

75,0 % 

14 Maksimalno  število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo v 
%

81,8 % 
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Št. Struktura zaposlenih Število 
ali % 

15 Odstotek izpostavljenih moških delavcev glede na skupno število 
delavcev 

42,9 % 

16 Skupno število izpostavljenih delavk 3 

17 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število izpostavljenih 20,0 % 

18 Minimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v %  

18,2 % 

19 Maksimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v % 

25,0 % 

20 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število delavk  50,0 % 

Kot je iz tabele 7.4.2-1 razvidno, se z izdelavo vlečenih profilov in izdelkov iz poliestrskih 
smol ukvarjajo mali delodajalci, kjer je število zaposlenih majhno. Več kot 50 % 
zaposlenih pa je pri tem izpostavljeno hlapom stirena. Od tega je kar 80 % moških in 20 % 
žensk. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da so hlapom stirena izpostavljene samo 3 
delavke, ki so bile stare več kot 45 let.  

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora glede upoštevanja ukrepov iz varnosti in 
zdravja pri delu: 
Pri obeh delodajalcih so bili delavci izpostavljeni stirenu ves delovni čas. Delo, ki so ga 
opravljali, se lahko po ocenah prišteva k srednje težkemu delu. En delodajalec je 
izpostavljenost stirenu v oceni tveganja obravnaval kot posebno nevarnost oziroma 
škodljivost, medtem ko drugi delodajalec tega ni upošteval. Prav tako je en delodajalec na 
podlagi opravljene ocene tveganja določil potrebne varnostne ukrepe, drugi delodajalec 
pa tega ni storil, kljub temu, da so rezultati meritev kemičnih škodljivosti pokazali 
prekoračene mejne vrednosti stirena, čemur je bil razlog predvsem neustrezno lokalno 
odsesavanje.  

Seznanitev delavcev z lastnostmi stirena
En delodajalec je delavce seznanil z nevarnostmi, ki jih povzroča stiren, če se sprošča v
delovno okolje, medtem ko drugi tega ni storil. 

Zdravniški pregledi in biološki monitoring
Oba delodajalca, kjer je bil opravljen inšpekcijski nadzor, izvajata zdravniške preglede 
delavcev, ki so izpostavljeni stirenu in nihče od delavcev nima zdravstvenih omejitev v 
zvezi z izpostavljenostjo stirenu. Eden od delodajalcev je v času prvega nadzora imel tudi 
že opravljen biološki monitoring. 

Meritve kemičnih škodljivosti 
En delodajalec je opredelil, na koliko časa se morajo izvajati meritve koncentracij stirena 
na posameznih delovnih mestih oziroma delovnih opravilih, kjer se sprošča stiren. Drugi 
delodajalec, pri katerem so bile presežene mejne vrednosti stirena, pa tega ni opredelil. 
Prav tako drugi tudi ni opredelil varnostnih ukrepov za znižanje koncentracij stirena na 
delovnih mestih. 
Delavci so izpostavljeni stirenu pri impregnaciji in pripravi poliestrske oziroma vinilestrske 
smole. Kolikšno je lahko nihanje koncentracij stirena na delovnih mestih pri nanašanju 
smole pri odprtih sistemih glede na zaprte sisteme, je prikazano v tabeli 7.4.2-2 in sliki 
7.4.2-1. Poleg tega so prikazane tudi koncentracije stirena pri pripravi smole. 
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Tabela 7.4.2-2: Sproščanje stirena v delovno okolje 
Zap. št. Delovno mesto oziroma opravilo  Koncentracija (ppm) 

1 Priprava smole 17,50 
2 Nanašanje smole (odprt sistem)  60,60 
3 Nanašanje smole (zaprt sistem)  3,10 
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Slika 7.4.2-1 : Sproščanje stirena v delovno okolje 
 
Potek proizvodnje vlečenih profilov in izgled kompozitnih sider je prikazan na sliki 7.4.2-2 
in 7.4.2-3. 

Slika 7.4.2-2: Proizvodnja vlečenih profilov                     Slika 7.4.2-3: Kompozitna sidra 
 
Osebna varovalna oprema
Delodajalec, pri katerem so bile presežene mejne vrednosti stirena, je imel v internih aktih 
določeno, da delavci morajo uporabljati zaščito dihal. Vendar je bilo v času nadzora 
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ugotovljeno, da le-to delavci ne uporabljajo. Drugi delodajalec, pri katerem pa niso bile 
presežene mejne vrednosti stirena, uporabe osebne varovalne opreme za zaščito dihal ni 
imel predpisane.   
 
7.4.3 Delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri impregnaciji s poliestrsko smolo 
polizdelkov in izdelkov (elektroindustrija) 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora se je ugotovilo, da so delavci izpostavljeni stirenu 
pri impregnaciji s poliestrsko smolo polizdelkov in izdelkov predvsem pri delodajalcih, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo električne opreme za stroje in vozila ter gospodinjske aparate. Pri 
inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljeno, da je pri teh delodajalcih od skupno 3866 
zaposlenih, 46 delavcev izpostavljenih stirenu. Letno porabljena količina poliestrske smole 
znaša več kot  24 000 ton. Poliestrska smola vsebuje od 25-50 % stirena.  
Delodajalci v tej skupini uporabljajo poliestrske smole za: 
• impregnacijo rotorjev za alternatorje, 
• impregnacijo rotorjev za zaganjalnike, 
• impregnacijo rotorjev za motorje, 
• impregnacijo dušilk,  
• impregnacijo transformatorjev, 
• impregnacijo rotorjev za gospodinjske aparate. 

Tehnološki postopek poteka tako, da rotorji po transportnem traku potujejo do 
impregnacije, kjer skozi šobe dozirajo poliestrsko smolo. Impregnacija poteka v zaprtih 
sistemih. Ker se poliestrska smola v trenutku ne zamreži, prihaja do izhlapevanja stirena, 
ko impregniran rotor po tekočem traku potuje v naslednjo tehnološko fazo.   

Linija za impregnacijo rotorjev je prikazana na sliki 7.4.3-1, medtem ko je doziranje 
poliestrske smole prikazano na sliki 7.4.3-2. 
 

Slika 7.4.3-1 : Linija za impregnacijo rotorjev     Slika 7.4.3-2: Doziranje poliestrske smole 
 
Ugotovitve inšpekcijskega nadzora glede strukture zaposlenih, ki so izpostavljeni stirenu 
pri impregnaciji s poliestrsko smolo polizdelkov in izdelkov, so prikazane v tabeli 7.4.3-1. 

 



116

Tabela 7.4.3-1: Struktura zaposlenih, ki so izpostavljeni stirenu pri impregnaciji s 
poliestrsko smolo polizdelkov in izdelkov  
 
Št. Struktura zaposlenih Število 

ali % 
1 Število delodajalcev 5 

2 Skupno število zaposlenih 3866 

3 Minimalno število zaposlenih   11 

4 Maksimalno število zaposlenih   1947 

5 Skupno število zaposlenih  moških delavcev 2175 

6 Odstotek zaposlenih moških delavcev  56,3 

7 Skupno število zaposlenih delavk  1691 

8 Odstotek zaposlenih delavk  43,7 

9 Skupno število zaposlenih izpostavljenih stirenu 46 

10 Odstotek zaposlenih izpostavljenih stirenu glede na skupno  
število zaposlenih  

1,2 

11 Skupno število moških delavcev izpostavljenih stirenu 35 

12 Odstotek izpostavljenih moških delavcev stirenu glede na  

skupno število izpostavljenih 

76,1 

13 Minimalno število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo 
v %

1,6 

14 Maksimalno  število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo 
v %

100 % 

15 Odstotek izpostavljenih moških delavcev glede na skupno število 
delavcev 

0,9 % 

16 Skupno število izpostavljenih delavk 11 

17 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število izpostavljenih 23,9 

18 Minimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v %  

0 %

19 Maksimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v % 

50 % 

20 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število delavk  0,6 % 

Kot je iz tabele 7.4.3-1 razvidno, se z impregnacijo s poliestrsko smolo polizdelkov in 
izdelkov ukvarjajo tako mali delodajalci kakor tudi veliki delodajalci. Skupno število 
delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, je 46 od tega 76,1 % moških in 23,9 % žensk. Tabela 
7.4.3-1 prikazuje starostno strukturo delavk, ki so izpostavljene stirenu. 
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Tabela 7.4.3-2: Starostna struktura delavk, ki so izpostavljene stirenu 
Starost delavk /letih Število delavk % delavk 
do 25 let 0 0 
25 - 30 let 1 9,1 
30 - 40 let  7 63,6 
40 - 45 let  0 0 
nad 45 let  3 27,3 
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Slika 7.4.3-3: Odstotek delavk, ki so izpostavljene stirenu glede na starostno strukturo 
delavk 
 
Iz tabele 7.4.3-2 in slike 7.4.3-3 je razvidno, da je več kot 70 % delavk, ki so izpostavljene 
stirenu, starih do 40 let. 

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora glede upoštevanja ukrepov iz varnosti in 
zdravja pri delu: 
Trajanje izpostavljenosti in ocena tveganja
Pri 40 % delodajalcev so bili delavci izpostavljeni hlapom stirena 1 uro na delovni dan, 
medtem ko so bili pri ostalih delodajalcih delavci izpostavljeni stirenu ves delovni čas. 
Delo, ki ga opravljajo, se lahko po ocenah prišteva v 20 % k lahkemu, v 60 % k srednje 
težkemu in v 20 % k težkemu delu. Samo 20 % delodajalcev v oceni tveganja 
izpostavljenosti stirenu ni obravnavalo kot posebno nevarnost oziroma škodljivost. Vsi 
delodajalci, ki so izpostavljenost stirenu obravnavali kot posebno nevarnost oziroma 
škodljivost, so na podlagi opravljene ocene tveganja določili potrebne varnostne ukrepe.  

Kar 80 % delodajalcev je kljub pretežno nizkim koncentracijam stirena, ki se pojavljajo v 
delovnem okolju, v oceni tveganja opredelilo prostore, v katerih lahko nastanejo 
eksplozivne atmosfere in so izračunali, kolikšen vol % spodnje eksplozijske meje se jim 
občasno pojavlja v prostoru.  
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Seznanitev delavcev z lastnostmi stirena
Vsi delodajalci v tej dejavnosti so delavce seznanili z nevarnimi lastnostmi stirena. 

Zdravniški pregledi in biološki monitoring
Vsi delodajalci, kjer je bil opravljen nadzor, so izvajali zdravstvene preglede pri delavcih, ki 
so bili izpostavljeni stirenu. Nihče od delavcev v zvezi z izpostavljenostjo stirenu ni imel 
zdravstvenih omejitev. Nihče od delodajalcev v času opravljenega prvega nadzora ni imel 
izvedenega oz. ni izvajal biološkega monitoringa niti tega ni imel opredeljenega v izjavi o 
varnosti. 

Meritve kemičnih škodljivosti 
Rokov za izvajanje meritev koncentracij stirena na posameznih delovnih mestih v izjavi o 
varnosti ni opredelilo 20 % delodajalcev. Ti v večini primerih teh meritev tudi niso izvajali. 
Izvajanje teh meritev je imelo ustrezno urejenih 60 % delodajalcev. Izmerjene 
koncentracije stirena v delovnem okolju pri prej navedenih delih so se gibale od 0,22 do 
0,70 ppm, kar je prikazano v tabeli 7.4.3-3. Navedeni rezultati veljajo za normalen potek 
dela pri zaprtih procesih. 

Tabela 7.4.3-3: Koncentracije stirena v delovnem okolju glede na vrsto izdelka 
Zap. št. Delovno mesto oziroma opravilo  Koncentracija (ppm) 

1 Impregnacija rotorjev za alternatorje 0,38 
2 Impregnacija rotorjev za zaganjalnike 0,22 
3 Impregnacija rotorjev za motorje 0,23 
4 Impregnacija dušilk 0,70 
5 Impregnacija transformatorjev 0,70 
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Slika 7.4.3-4 : Koncentracije stirena v delovnem okolju glede na vrsto izdelka 

Delavci v tej skupini pa so lahko občasno izpostavljeni tudi povišanim koncentracijam 
stirena pri nastavitvah šob, ob upravljalnih pultih in v delovni atmosferi zaradi nepopolno 
zaprtih linij in ker se linije zaradi nastavitev občasno odpirajo, kar je prikazano v tabeli 
7.4.3-4 in na sliki 7.4.3-5. 
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Tabela 7.4.3-4: Občasno povišane koncentracije stirena 
Zap. št. Delovno mesto oziroma opravilo oz. lokacija Koncentracija (ppm) 

1 Impregnacija rotorjev-popravilo rotorjev 1,60 
2 Impregnacija rotorjev (upravljavskem pultu) 8,10 
3 Impregnacija rotorjev v komori impregnirnega 

stroja (nastavitev šob) 
139,50 
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Slika 7.4.3-5: Občasno povišane koncentracije stirena 

Kot je razvidno iz tabele 7.4.3-4 in slike 7.4.3-5, prihaja pri nastavitvi šob do skoraj 7 
kratne prekoračitve mejnih vrednosti za stiren oziroma do skoraj 2 kratne prekoračitve 
kratkotrajnih mejnih vrednosti za stiren. Zato je potrebno, da pri izvajanju te faze dela 
delavci obvezno uporabljajo osebno varovalno opremo za zaščito dihal in da se z 
organizacijo dela zagotovi čim manjkratno izvajanje te faze dela.  

Osebna varovalna oprema
Glede na nizke koncentracije stirena v delovnem okolju delavcem ni potrebno uporabljati 
osebne varovalne opreme za zaščito dihal, razen pri občasnih opravilih, kjer so povišane 
koncentracije stirena. Delavci torej občasno uporabljajo zaščito dihal, vendar nobeden 
delodajalec zaradi tega ne zagotavlja dodatnih odmorov. Pri vseh delodajalcih je na 
delovni opremi zagotovljeno lokalno odsesavanje in oprema je skoraj v celoti ustrezno 
zaprta. Delavci v tej dejavnosti uporabljajo delovne obleke za zaščito telesa z dolgimi 
rokavi in zato ni dodatnega prehajanja stirena skozi kožo.  
 
7.4.4 Delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi ekspandiranega polistirena 
(STIROPOR)       
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora se je ugotovilo, da je od skupno zaposlenih 1362 
pri delodajalcih, ki se ukvarjajo z izdelavo ekspandiranega polistirena, 223 delavcev 
izpostavljenih stirenu. Letno porabljena količina stirena za proizvodnjo ekspandiranega 
polistirena v Republiki Sloveniji se ocenjuje na okoli 7 000 ton. 

Naziv STIROPOR je postal sinonim za ekspandirani polistiren (skrajšano EPS) v začetku 
leta 1954, ko je bil v kemični tovarni koncerna BASF v ZR Nemčiji prvič izdelan 
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ekspandirani polistiren pod zaščitnim imenom »Styropor®». To se je zgodilo ravno v času, 
ko so se v arhitekturi iskale nove oblike, v gradbeništvu pa nove tehnologije tanjših in 
lažjih gradbenih konstrukcij.  

»Styropor®» je zaradi svojih izjemnih toplotno – izolacijskih (λ= 0.041 do 0.035 W/mK) in 
mehanskih lastnosti, nizke cene in enostavnega vgrajevanja, zelo hitro osvojil svetovno 
gradbeništvo in je še danes brez konkurence. Pri uporabi termoizolacijskih materialov pa 
je na prvem mestu z deležem, ki presega 40 %. 

Postopek proizvodnje ekspandiranega polistirena (EPS) se izvaja v treh stopnjah. Najprej 
se za kratek čas kroglice polistirena grejejo z vodno paro v ekspanderjih, tako da 
predekspandirajo. Ekspandiranje poteka različno dolgo (do nekaj minut) in pri različnih 
temperaturah (temperature se gibljejo od 100 do 120 0C) glede na tip proizvoda. Stene 
polistirena se zmehčajo, lahko hlapljiv ogljikovodik v kroglicah polistirena pa prehaja v 
plin. Pri tem, ko kroglice ekspandirajo, povečajo svoj volumen za 20 do 40 krat, gostota pa 
se zmanjša z okrog 600 kg/m3 na 15 kg/m3 do 30 kg/m3 ali 40 kg/m3. Če je potreba po 
barvnem ekspandiranem polistirenu, se v ekspander avtomatsko dozira barva.  

Predekspandirane kroglice se prenesejo v paropropustne silose, kjer zorijo. Ta difuzijska 
stabilizacija traja od 6 do 24 ur. 

V tretji fazi se stabilizirane kroglice dozirajo v zaprte kovinske kalupe avtomatov ali v 
»blok« forme, kjer s pomočjo delovanja suho zasičene vodne pare prihaja do končne 
ekspanzije. Kroglice se ponovno zmehčajo, širjenje v zaprtih kalupih ni mogoče, zato se 
med seboj zlepijo in tako tvorijo kompakten material zaprte celičaste strukture.  

Na avtomatih se izdeluje embalaža iz stiropora in različne dekoracije, medtem, ko dobijo v 
»blok« formi stiropor bloke. Bloki se vzamejo iz kalupov, po dimenzijski stabilizaciji pa se 
režejo v plošče s pomočjo vroče žice. 

Na sliki 7.4.4.-1 je prikazan ekspandiran polistiren po stabilizaciji in na sliki 7.4.4-2 
ekspandiran polistiren v končnih produktih. 
 

Slika 7.4.4-1: Ekspandiran polistiren         Slika 7.4.4-2: Ekspandiran polistiren 
 po stabilizaciji                                           v končnih produktih            

Ekspandirani polistiren se uporablja pri konstrukcijskih sklopih za izdelavo fasad, talnih 
konstrukcij, vezi, preklad, stebrov, vencev, odprtih prehodov, kot zvočna in toplotna 
izolacija na notranjih zidovih, strehah, terasah in stropih. Izdelki iz ekspandiranega 
polistirena so lahko v ploščah, kombi ploščah, kot fasadni profili, embalaža iz stiropora in 
različne dekoracije iz stiropora, kar je prikazano na sliki 7.4.4-3 in 7.4.4-4. 
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Slika 7.4.4-3: Stiropor bloki                           Slika 7.4.4-4: Stiropor plošče
Struktura zaposlenih, ki je bila ugotovljena pri izvajanju inšpekcijskega nadzora pri 
delodajalcih, kjer so delavci izpostavljeni stirenu pri izdelavi ekspandiranega polistirena, je 
prikazana v tabeli 7.4.4-1. 
 
Tabela 7.4.4-1: Struktura zaposlenih pri delodajalcih, kjer so delavci izpostavljeni stirenu 
pri izdelavi ekspandiranega polistirena  
Št. Struktura zaposlenih Število 

ali % 

1 Število delodajalcev 5 

2 Skupno število zaposlenih 1362 

3 Minimalno število zaposlenih   6 

4 Maksimalno število zaposlenih   867 

5 Skupno število zaposlenih  moških delavcev 612 

6 Odstotek zaposlenih moških delavcev  44,9 % 

7 Skupno število zaposlenih delavk  750 

8 Odstotek zaposlenih delavk  55,1 % 

9 Skupno število zaposlenih izpostavljenih stirenu 223 

10 Odstotek zaposlenih izpostavljenih stirenu glede na skupno število 
zaposlenih  

16,4 % 

11 Skupno število moških delavcev izpostavljenih stirenu 141 

12 Odstotek izpostavljenih moških delavcev stirenu glede na skupno 
število izpostavljenih 

63,2 % 

13 Minimalno število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo v 
%

55,0 % 

14 Maksimalno  število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo v 
%

82,0 % 

15 Odstotek izpostavljenih moških delavcev glede na skupno število 
delavcev 

23,0 % 

16 Skupno število izpostavljenih delavk 82 
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Št. Struktura zaposlenih Število 
ali % 

17 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število izpostavljenih 36,8 % 

18 Minimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v %  

18,0 % 

19 Maksimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v % 

46,8 % 

20 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število delavk  10,9 % 

Kot je razvidno iz tabele 7.4.4-1, se s proizvodnjo ekspandiranega polistirena ukvarjajo 
tako mali delodajalci kakor tudi veliki delodajalci. Skupno število delavcev, ki so 
izpostavljeni stirenu, je nekaj več kot 200 od tega 63,2 % moških in 36,8 % žensk. Glede 
na skupno število zaposlenih je kar 16,4 % delavcev (moški in ženske) izpostavljenih 
stirenu. Iz tabele je tudi razvidno, da so pri vseh delodajalcih izpostavljeni stirenu tako 
moški kot ženske in da nimamo delodajalcev, kjer bi bili izpostavljeni stirenu samo moški 
ali samo ženske. 
 
Tabela 7.4.4-2 prikazuje starostno strukturo delavk, ki so izpostavljene stirenu. 
 
Tabela 7.4.4-2: Starostna struktura delavk, ki so izpostavljene stirenu 
Starost delavk /letih Število delavk % delavk 
do 25 let 6 7,3 
25 - 30 let 9 11,0 
30 - 40 let  23 28,0 
40 - 45 let  23 28,0 
nad 45 let  21 25,7 

Slika 7.4.4-5: Starostna struktura delavk, ki so izpostavljene stirenu 
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Iz tabele je razvidno, da je skoraj polovica delavk, ki so izpostavljene stirenu, starih do 40 
let. 

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora glede upoštevanja ukrepov iz varnosti in 
zdravja pri delu: 
Trajanje izpostavljenosti in ocena tveganja
Vsi delavci pri vseh delodajalcih so bili izpostavljeni stirenu ves delovni čas razen v času 
malice. Delo, ki ga opravljajo, se lahko po ocenah prišteva k srednje težkemu delu. Samo 
40 % delodajalcev je izpostavljenost stirenu v oceni tveganja obravnavalo kot posebno 
nevarnost oz. škodljivost. Nihče od teh delodajalcev pa ni na podlagi opravljene ocene 
tveganja določil potrebnih varnostnih ukrepov, kljub temu, da ni nihče v oceni tveganja 
opredelil delovnih mest, kjer bi se izvajal biološki monitoring na stiren. Stirenu so bili 
izpostavljeni tudi štirje študenti, med katerimi je bil eden, ki še ni dopolnil 18 let.    

 
Seznanitev delavcev z lastnostmi stirena
Z nevarnostmi, ki jih povzroča stiren, če se sprošča v delovno okolje, ni svojih delavcev 
seznanilo 60 % delodajalcev. 

Zdravniški pregledi in biološki monitoring
Vsi delodajalci, kjer je bil opravljen inšpekcijski nadzor, izvajajo zdravniške preglede pri 
delavcih, ki so izpostavljeni stirenu in nihče od delavcev nima zdravstvenih omejitev v 
zvezi z izpostavljenostjo stirenu. Nihče od delodajalcev v času opravljenega prvega 
nadzora ni imel izvedenega oz. ni izvajal biološkega monitoringa niti tega ni imel 
opredeljenega v izjavi o varnosti. 

Meritve kemičnih škodljivosti 
Približno 60 % delodajalcev je v svojem internem aktu izpostavljenost stirenu opredelilo 
kot nevarnost oz. škodljivost. Ti so tudi opredelili roke za izvajanje teh pregledov in sicer 
so se odločili za maksimalni predpisani rok treh let. Vendar pa je to obveznost dosledno 
izvajalo samo 40 % delodajalcev. Koncentracije stirena, ki se sproščajo na delovnem 
mestu, so odvisne od delovnega opravila oziroma faze dela. Delavci so pri proizvodnji 
ekspandiranega polistirena izpostavljeni stirenu pri posluževanju penilcev, v mlinskem 
prostoru, pri izdelavi in razrezu blokov ter pri avtomatih. Prav tako prihaja do sproščanja 
stirena v okolico tudi v skladišču za umirjanje in v skladišču polizdelkov. Različno 
sproščanje stirena v delovno okolje je prikazano v tabeli 7.4.4-3 in na slikah 7.4.4-6 in 
7.4.2-7. 
 
Tabela 7.4.4-3: Koncentracije stirena v delovnem okolju pri proizvodnji ekspandiranega    
 polistirena 

Zap. št. Delovno mesto oziroma opravilo oz. lokacija Koncentracija (ppm) 
1 Predekspanzija 0,19 - 1,0 
2 Mlinski prostor 0,22 
3 Skladišče za umirjanje 0,01 
4 Skladiščenje polizdelkov 0,01 
5 Avtomati 0,01-1,0 
6 Razrezovalnica 0,06 
7 Izdelava blokov 1,0 
8 Razrez blokov 1,0 
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Slika 7.4.4-6: Koncentracije stirena v delovnem okolju pri pred ekspanziji, v mlinskem 
prostoru in skladišču za umirjanje 
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Slika 7.4.4-7: Koncentracije stirena pri predelavi, razrezu in skladiščenju ekspandiranega 
polistirena 
 
Osebna varovalna oprema
Glede na to, da so delodajalci dajali premalo poudarka lastnostim stirena, so povečini 
spregledali dejstvo, da stiren prehaja tudi skozi kožo. Zato se je pri inšpekcijskem nadzoru 
velikokrat ugotavljajo, da delavci uporabljajo na delovnih mestih kratke rokave in ne dolgih 
rokavov.  
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7.4.5 Delavci, ki so izpostavljeni stirenu zaradi uporabe premaznih sredstev 
(proizvodnja pohištva) 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora se je ugotovilo, da je od skupno 1358 zaposlenih v 
tej dejavnosti, 80 delavcev izpostavljenih stirenu. Ti delavci so zaposleni pri delodajalcih, 
ki pri svojem delu uporabljajo materiale, ki vsebujejo stiren in se ukvarjajo s proizvodnjo 
pohištva, stavbnega mizarstva in proizvodnjo drobnih izdelkov iz lesa. Letno porabljena 
količina lakov in kitov, ki vsebujejo od 10 -25 % stirena, je znašala pri delodajalcih¸ pri 
katerih je bil opravljen inšpekcijski nadzor, skoraj 500 ton na leto. 

Delodajalci v tej skupini uporabljajo končne UV lake, lake za površinsko zaščito lesa in 
kite za korekture pohištva, ki vsebujejo stiren. Ker tehnološki procesi pri nanašanju lakov 
niso pri vseh delodajalcih zaprti, prihaja do sproščanja stirena v delovno okolje, tako da 
koncentracije lahko znašajo tudi do 7,5 ppm. Primer nanašanja laka, kjer tehnološki 
postopek ni zaprt, je prikazan na sliki 7.4.5-1. 
 

Slika 7.4.5-1:Nanašanje laka                           Slika 7.4.5-2: Avtomobilske okrasne letvice  

Struktura zaposlenih je prikazana v tabeli 7.4.5-1. 

Tabela 7.4.5-1: Struktura zaposlenih pri delodajalcih, kjer so delavci zaradi uporabe 
premaznih sredstev izpostavljeni stirenu (proizvodnja pohištva) 
 
Št. Struktura zaposlenih Število ali 

%

1 Število delodajalcev 5 

2 Skupno število zaposlenih 1358 

3 Minimalno število zaposlenih   45 

4 Maksimalno število zaposlenih   594 

5 Skupno število zaposlenih  moških delavcev 795 

6 Odstotek zaposlenih moških delavcev  58,5 % 

7 Skupno število zaposlenih delavk  563 

8 Odstotek zaposlenih delavk  41,5 % 

9 Skupno število zaposlenih izpostavljenih stirenu 80 

10 Odstotek zaposlenih izpostavljenih stirenu glede na skupno število 
zaposlenih  

5,9 % 

11 Skupno število moških delavcev izpostavljenih stirenu 44 
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Št. Struktura zaposlenih Število ali 
%

12 Odstotek izpostavljenih moških delavcev stirenu glede na skupno 
število izpostavljenih 

55,0 % 

13 Minimalno število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu 
izraženo v %  

0 %

14 Maksimalno  število izpostavljenih moških delavcev glede na 
skupno število izpostavljenih delavcev pri posameznem 
delodajalcu izraženo v % 

100 % 

15 Odstotek izpostavljenih moških delavcev glede na skupno število 
delavcev 

5.5 % 

16 Skupno število izpostavljenih delavk 36 

17 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih 

45,0 % 

18 Minimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v %  

0 %

19 Maksimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v % 

100,0 % 

20 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število delavk  6.4 % 

Kot je iz tabele 7.4.5-1 razvidno, se s proizvodnjo pohištva, kjer so delavci izpostavljeni 
stirenu, ukvarjajo tako mali delodajalci kakor tudi veliki delodajalci. Skupno število 
delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, je 80, od tega 55,0 % moških in 45,0 % žensk. 
Tabela 7.4.5-2 prikazuje starostno strukturo delavk, ki so izpostavljene stirenu. 
Tabela 7.4.5-2: Starostna struktura delavk, ki so izpostavljene stirenu 
Starost delavk /letih Število delavk % delavk 
do 25 let 7 19,4 
25 - 30 let 8 22,2 
30 - 40 let  6 16,7 
40 - 45 let  10 27,8 
nad 45 let  5 13,9 



127

0

5

10

15

20

25

30

% delavk

do 25 25-30 30-40 40-45 nad 45
starost delavk / letih

Slika 7.4.5-3: Starostna struktura delavk, ki so izpostavljene stirenu 
 

Iz tabele in slike je razvidno, da je skoraj 60 % delavk, ki so izpostavljene stirenu, starih 
do 40 let. 

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora glede upoštevanja ukrepov iz varnosti in 
zdravja pri delu: 
Trajanje izpostavljenosti in ocena tveganja
Pri 40% delodajalcev so bili delavci izpostavljeni hlapom stirena 1 uro na delovni dan, 
medtem, ko so pri ostalih delodajalcih delavci izpostavljeni stirenu ves delovni čas razen v 
času malice. Delo, ki so ga opravljali, se lahko po ocenah prišteva v 40 % k lahkemu in v 
60 % k srednje težkemu delu. Samo 20 % delodajalcev izpostavljenosti stirenu v oceni 
tveganja ni obravnavalo kot posebno nevarnost oz. škodljivost. Vsi delodajalci, ki so 
izpostavljenost stirenu obravnavali kot posebno nevarnost oz. škodljivost, so na podlagi 
opravljene ocene tveganja tudi določili potrebne varnostne ukrepe. Rokov za izvajanje 
meritev koncentracij stirena na posameznih delovnih mestih ni opredelilo 20 % 
delodajalcev. 

Kar 80 % delodajalcev je v oceni tveganja opredelilo prostore, v katerih lahko nastanejo 
eksplozivne atmosfere in so izračunali, kolikšen vol % spodnje eksplozijske meje se jim 
občasno pojavlja v prostoru.  

Seznanitev delavcev z lastnostmi stirena
Vsi delodajalci so delavce seznanili z nevarnimi lastnostmi stirena. 

Zdravniški pregledi in biološki monitoring
Vsi delodajalci, kjer je bil opravljen nadzor, izvajajo zdravstvene preglede pri delavcih, ki 
so izpostavljeni stirenu in nihče od delavcev nima zdravstvenih omejitev v zvezi z 
izpostavljenostjo stirenu. Samo eden od delodajalcev je pred opravljenim prvim nadzorom 
že imel izveden biološki monitoring. Vendar se rezultati tega monitoringa zaradi 
nesistematičnega pristopa k izvedbi niso mogli upoštevati in analizirati, saj se v času 
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izvajanja monitoringa niso beležili pogoji, pri katerih se je le-ta izvajal (čas vzorčenja, 
koncentracije stirena na delovnih mestih, metoda vzorčenja….). Zato je potrebno 
delodajalce opozoriti, da je pri izvedbi biološkega monitoringa potrebno skrbno beležiti 
pogoje, da se bodo rezultati lahko analizirali tudi ko bo minilo že nekaj časa od analize.   

Meritve kemičnih škodljivosti 
Približno 60 % delodajalcev je v svojem internem aktu izpostavljenost stirenu opredelilo 
kot nevarnost oz. škodljivost ter določilo triletne roke za izvajanje teh pregledov. Meritve 
so bile v teh rokih tudi izvedene. Kot primer so v nadaljevanju predstavljene meritve, ki so 
bile izvedene pri enem od delodajalcev v mešalnici lakov, pri vlaganju in odvzemu 
materiala v sušilni kanal in pri retuširanju materiala. Izmerjene vrednosti se gibljejo od 
0,01 do 7,50 ppm, kar je prikazano v tabeli 7.4.5-3 in na sliki 7.4.5-4. 
 
Tabela 7.4.5-3: Koncentracije stirena v delovnem okolju pri mešanju lakov, uporabi lakov 
in kitov, ki vsebujejo stiren. 
 

Zap. št. Delovno mesto oziroma opravilo  Koncentracija (ppm) 
1 Mešanje lakov 4,60 
2 Vlaganje v sušilni kanal 7,40 
3 Odvzem iz sušilnega kanala 7,50 
4 Retuširanje (popravilo s kitom)  0,01 
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Slika 7.4.5-4: Koncentracije stirena v delovnem okolju pri mešanju lakov, uporabi lakov in     
 kitov, ki vsebujejo stiren 
 
Ko je iz slike 7.4.5-4 razvidno, prihaja pri vlaganju v sušilni kanal in odvzemu iz njega do 
najvišje koncentracije stirena, vendar pa je ta koncentracija samo 37,5 % mejne vrednosti 
stirena. 
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Osebna varovalna oprema
Pri 60 % delodajalcev je bila zaščita dihal predpisana v izjavi o varnosti in so jo delavci 
tudi uporabljali. Delavci so glede na vrsto dela uporabljali zaščito dihal od 1 - 4 ure, pri 
čemer so imeli zaradi tega dodatni 10 minutni odmor samo pri 20 % delodajalcev. Ne 
glede na to, da stiren prehaja skozi kožo, je bilo kar pri 80 % delodajalcev ugotovljeno, da 
so delavci pri delu imeli kratke rokave, kar prikazuje tudi slika 7.4.5-5. 

Slika 7.4.5-5: Lakiranje materiala 

Pri vseh delodajalcih je bilo na delovni opremi zagotovljeno lokalno odsesavanje.  
 
7.4.6 Delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri predelavi stiren butadienskega kavčuka    
 (proizvodnja gume)  
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora se je ugotovilo, da je pri delodajalcih, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo gume, skoraj 2500 zaposlenih delavcev, od tega je 84 
izpostavljenih zelo nizkim koncentracijam stirena. Masni % stirena v kavčuku znaša od 
20-40 %. Letna poraba kavčuka znaša okoli 12 000 ton.  

Proizvodnji proces poteka tako, da se najprej pripravijo in natehtajo surovine za gumeno 
zmes. Surovine za gumeno zmes zajemajo poleg kavčuka (BR, SBR) tudi polnila (saje, 
silikatna polnila), aktivatorje vulkanizacije (cinkov oksid in stearinska kislina), 
antioksidante, mehčala (razna mineralna olja in sintetična mehčala) in vulkanizacijska 
sredstva, ki so lahko organske spojine dušika največkrat pa žvepla, v nekaterih primerih 
tudi organski peroksidi. Po pripravi surovin se ta gumena zmes meša v mikserjih. Mešanje 
se izvaja v zaprtih sistemih z ventilacijo. Temperatura mešanja je od 160-1800C. Nato se 
ta gumena zmes izpusti iz mikserja. Delavci so lahko izpostavljeni stirenu pri izpustu iz 
mikserja, kjer je temperatura cca 1600C. Po izpustu iz mikserja se ta gumena zmes 
razvalja in reže v plošče. Tako pripravljena surova zmes se nato ponovno razvalja, reže in 
ekstrudira na primerne dimenzije. Pripravljeni surovci gredo na vulkanizacijo, kjer pod 
vplivom toplote poteče zamreženje kavčuka z dodanimi vulkanizacijskimi sredstvi. 
Vulkanizacija poteka na gretih hidravličnih stiskalnicah, kjer v kalupih pod vplivom toplote 
in pritiska poteče zamreženje, nadalje še na injekcijskih stiskalnicah (gumena zmes se 
brizgava v kalup), v avtoklavih (surovci vulkanizirajo pod vplivom vodne pare ali vročega 
zraka), vulkanizacija v tunelih, itd. 

Gumenotehnični izdelki se uporabljajo: v gradbeni in drugih vejah industrije, v tiskarstvu, 
pri proizvodnji in uporabi vozil (od motorjev do avtomobilov tako osebnih kot tovornih), pri 
industrijskih in poljedelskih vozilih, pri varovanju okolja idr. Zelo zanimivo za to dejavnost 
je bilo, da v času nadzora nobena delavka ni bila izpostavljena stirenu, zato za to 
dejavnost ne bo prikazane strukture zaposlenih. 
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Slika 7.4.6-1: Stiren butadien kavčuk                                     Slika 7.4.6-2: Pnevmatike 
 
Ugotovitve inšpekcijskega nadzora glede upoštevanja ukrepov iz varnosti in 
zdravja pri delu: 
Trajanje izpostavljenosti in ocena tveganja
Nadzor je bil opravljen pri dveh večjih delodajalcih. Pri obeh so delavci izpostavljeni 
hlapom stirena od 1 ure do 2 ure dnevno. Delo, ki ga opravljajo, se lahko po ocenah 
prišteva tako k lahkemu, srednje težkemu in težkemu delu. Teža dela je odvisna od faze 
dela, ki jo delavec izvaja. Glede na to, da se na delovnih mestih pojavljajo zelo nizke 
koncentracije stirena, ni noben delodajalec izpostavljenosti stirenu v oceni tveganja 
obravnaval kot posebno nevarnost oz. škodljivost. Prav tako nista glede na zelo nizke 
izpostavljenosti stirenu določila nobenih varnostnih ukrepov.  

Seznanitev delavcev z lastnostmi stirena
Oba delodajalca v tej dejavnosti sta delavce seznanila z nevarnimi lastnostmi pri 
vsakoletnem usposabljanju za varno rokovanje s kemikalijami. 

Zdravniški pregledi in biološki monitoring
Vsi delodajalci, kjer je bil opravljen nadzor, so izvajali zdravstvene preglede pri delavcih, ki 
so bili izpostavljeni stirenu, nihče od delavcev pa zdravstvenih omejitev v zvezi z 
izpostavljenostjo stirenu ni imel.  

Meritve kemičnih škodljivosti 
Eden od obravnavanih delodajalcev rokov izvajanja meritev koncentracij stirena na 
posameznih delovnih mestih ni opredelil. Drugi pa je roke opredelil in te meritve tudi 
izvedel. Rezultat izvedenih meritev je prikazan v tabeli 7.4.6-1.  

Tabela 7.4.6-1: Koncentracije stirena v delovnem okolju  
Zap. št. Delovno mesto  Koncentracija (ppm) 

1 Izpust zmesi iz mikserja 0,01-0,02 

Kot je iz tabele 7.4.6-1 razvidno, je sproščanje stirena v delovno okolje nizko in to kljub 
temu, da je temperatura zmesi, ki izstopa iz mikserja, cca 1600C. 
 
Osebna varovalna oprema
Glede na zelo nizko sproščanje stirena v delovno okolje, zaščita za dihala ni bila potrebna. 
Ostalo osebno varovalno opremo pa mora delodajalec zagotavljati takšno, kot jo ima 
določeno v internih aktih. 
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7.4.7 Delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri impregnaciji materialov s stiren 
butadienskim lateksom  
Inšpekcijski pregled je potekal pri delodajalcih, ki uporabljajo stiren butadienski lateks 
za impregnacijo celuloznih materialov, netkanih materialov in fasadnih mrež. Skupno 
število zaposlenih pri delodajalcih, pri katerih je bil opravljen inšpekcijski nadzor, je bilo 
905 delavcev, od tega je bilo 38 delavcev izpostavljenih stirenu. Stiren butadienski lateksi 
so fine disperzije polimernih delcev v vodi z okoli 50 % suhe snovi. Stiren butadienski 
lateksi imajo široko uporabnost (lepila, premazi tekstila, papirja..), vendar je bil namen 
nadzora, da se samo prikaže tudi to področje uporabe. Letna poraba stiren butadienskega 
lateksa pri delodajalcih, kjer je bil opravljen nadzor, znaša skupaj okoli 1500 ton mokrega 
lateksa. Struktura zaposlenih, ki je bila ugotovljena pri izvajanju inšpekcijskega nadzora 
pri delodajalcih, kjer so delavci izpostavljeni stirenu pri impregnaciji materialov s stiren 
butadienskim lateksom, je prikazana v tabeli 7.4.7-1. 

Tabela 7.4.7-1: Struktura zaposlenih pri delodajalcih, kjer so delavci izpostavljeni stirenu 
pri impregnaciji materialov s stiren butadienskim lateksom  
 
Št. Struktura zaposlenih Število  

ali % 

1 Število delodajalcev 3 

2 Skupno število zaposlenih 905 

3 Minimalno število zaposlenih   42 

4 Maksimalno število zaposlenih   683 

5 Skupno število zaposlenih  moških delavcev 534 

6 Odstotek zaposlenih moških delavcev  59,0 % 

7 Skupno število zaposlenih delavk  371 

8 Odstotek zaposlenih delavk  41,0 % 

9 Skupno število zaposlenih izpostavljenih stirenu 38 

10 Odstotek zaposlenih izpostavljenih stirenu glede na skupno število 
zaposlenih  

4,2 % 

11 Skupno število moških delavcev izpostavljenih stirenu 25 

12 Odstotek izpostavljenih moških delavcev stirenu glede na skupno 
število izpostavljenih 

65,8 % 

13 Minimalno število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo 
v %

27 % 

14 Maksimalno  število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo 
v %

100 % 

15 Odstotek izpostavljenih moških delavcev glede na skupno število 
delavcev 

4,7 % 

16 Skupno število izpostavljenih delavk 13 

17 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število izpostavljenih 34,2 % 
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Št. Struktura zaposlenih Število  
ali % 

18 Minimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v %  

0 %

19 Maksimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v % 

72 % 

20 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število delavk  3,5% 

Kot je iz tabele 7.4.7-1 razvidno, uporabljajo stiren butadienske latekse srednje veliki in 
veliki delodajalci. Skupno število delavcev, ki so bili izpostavljeni stirenu, je bilo 38 od tega 
65,8 % moških in 34,2 % delavk. Tabela 7.4.7-2 prikazuje starostno strukturo delavk, ki so 
bile izpostavljene stirenu. 

Tabela 7.4.7-2: Starostna struktura delavk, ki so izpostavljene stirenu 
Starost delavk /letih Število delavk % delavk 
do 25 let 1 7,7 
25 - 30 let 2 15,4 
30 - 40 let  6 46,1 
40 - 45 let  3 23,1 
nad 45 let  1 7,7 
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Slika 7.4.7-1: Starostna struktura delavk, ki so izpostavljene stirenu 

Iz tabele in slike je razvidno, da je bilo skoraj 70 % delavk, ki so bile izpostavljene stirenu, 
starih do 40 let. 

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora glede upoštevanja ukrepov iz varnosti in 
zdravja pri delu: 
Trajanje izpostavljenosti in ocena tveganja
Pri vseh delodajalcih so bili delavci izpostavljeni emisijam stirena ves delovni čas. Delo, ki 
so ga opravljali, se lahko po ocenah prišteva k srednje težkemu delu. Eden delodajalec od 
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treh, kjer je bil opravljen nadzor, je izpostavljenost stirenu v oceni tveganja obravnaval kot 
posebno nevarnost oziroma škodljivost. Delodajalec, ki je izpostavljenost stirenu 
obravnavali kot posebno nevarnost oziroma škodljivost, je tudi na podlagi opravljene 
ocene tveganja določil potrebne varnostne ukrepe, medtem ko druga dva delodajalca tega 
nista storila. 

Seznanitev delavcev z lastnostmi stirena
Nobeden od delodajalcev v tej dejavnosti delavcev ni seznanil z nevarnimi lastnostmi 
stirena. 

Zdravniški pregledi in biološki monitoring
Vsi delodajalci, kjer je bil opravljen nadzor, so zdravstvene preglede pri delavcih izvedli, 
vendar nihče od delavcev zdravstvenih omejitev v zvezi z izpostavljenostjo stirenu ni imel.  

Meritve kemičnih škodljivosti 
Dva delodajalca nista opredelila rokov izvajanja meritev koncentracij stirena na 
posameznih delovnih mestih. Eden od delodajalec pa izvajanje teh meritev je opredlil in te 
meritve tudi izvedel. Rezultat izvedenih meritev je prikazan v tabeli 7.4.7-3. Meritve so bile 
opravljene pri impregnaciji fasadne tkanine. Tehnološki proces poteka tako, da se na 
tkalskem stroju tkejo steklena vlakna, nakar se steklena vlakna omočijo v butadien 
stirenskem lateksu v pokritem omakalnem koritu, pri čemer imajo zagotovljeno 
odsesavanje. S tem nastane prevleka na tkanini, ki služi kot zaščita proti alkalnim 
medijem, ki sestavljajo fasado (premazi), ker so drugače steklena vlakna krhka. 

Tabela 7.4.7-3: Koncentracije stirena v delovnem okolju 
Zap. št. Delovno mesto  Koncentracija (ppm) 

1 Impregnacija fasadne tkanine 0,06 

Kot je iz tabele 7.4.7-3 razvidno, je tudi pri impregnaciji s stiren butadienskim lateksom 
prihajalo do sproščanje stirena v delovno okolje, vendar je bilo to sproščanje zelo malo. 
Osebna varovalna oprema
Glede na zelo nizko sproščanje stirena v delovno okolje, zaščita za dihala ni bila potrebna. 
Ostalo osebno varovalno opremo pa mora delodajalec zagotavljati delavcem takšno, kot 
jo ima določeno v internih aktih. 
 
7.4.8 Delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri predelavi plastičnih mas 
Inšpekcijski nadzor je potekal pri 11 delodajalcih, ki se ukvarjajo z predelavo plastičnih 
mas. Pri teh delodajalcih je zaposlenih skoraj 7000 delavcev, od tega jih je 306 
izpostavljenih stirenu.  

Ker se s predelavo plastičnih mas v Sloveniji ukvarja izjemno veliko delodajalcev in ni 
velike obremenitve posameznega delavca glede na izpostavljenost emisijam stirena, se je 
pri tej vrsti izpostavljenosti obravnavalo le nekaj delodajalcev. Nadzor se je opravil 
predvsem zato, da se prikaže še ena dodatna veja uporabe stirena. 

Delodajalci izvajajo predelavo polistirena PS, stiren-butadiena SB, stiren akrilonitrila SAN, 
akrilonitril butadien stirena ABS in udarno odpornega akrilonitril-stiren-akrilat ASA. 
Predelajo skupno okoli 15 000 ton posameznih plastičnih mas, od tega okoli 80 % 
polistirena PS, 11,8 % stiren akrilonitrila SAN, 8 % akrilonitril butadien stirena ABS in manj 
kot 0,1 % akrilonitril-stiren-akrilat ASA kakor tudi manj kot 0,1 % SB. 
Delodajalci običajno izvajajo predelavo plastičnih mas z brizganjem, ekstrudiranjem in 
preoblikovanjem. Ekstrudiranje običajno izvajajo na ekstrudorskih linijah, kjer proizvajajo 
plošče nad 2 mm debeline. Kompoundiranje plastičnih mas pa poteka v kompaund 
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ekstrudorjih. Ostalih tipov ekstrudorskih linij pri nadzoru nismo zasledili. Preoblikovanje 
plastičnih mas poteka z različnim načini termoformiranja.  

Z načinom predelave kompoundiranja, ki je predelava osnovnih surovin termoplastov, 
duroplastov in elastomerov v uporabne oblike, delodajalec mešanico SB, olja, polnil, PS in 
drugih dodatkov temperaturno segreje in fizikalno premeša v dvopolžnem kompounderju. 
Ta mešanica se potem istočasno razreže in ohladi. Končni proizvod je kompound v obliki 
granulata. Tako dobijo plastične mase uporabnih oblik. 

Z ostalo predelavo plastičnih mas pa delodajalci proizvajajo: 
• različne polizdelke in izdelke v finomehaniki in elektrotehniki: ohišja in deli za 

televizorje, radie,video…  
• različne polizdelke in izdelke za vozila: deli karoserij, armaturnih plošč, okrasne 

letve, predali, naslonjala, maske, spojlerji…. 
• različne polizdelke in izdelke za pohištveno industrijo : stoli, otroški stoli, elementi 

omar, okovje idr. 
• različne polizdelke in izdelke za gospodinjstvo: ohišja sesalcev, gospodinjski stroji, 

mali gospodinjski aparati idr. 

Ostalo: kovčki, deli čolnov, instalacije za sanitarije (cevi, spojke), zaščitne čelade, 
transportni zaboji….. 

 
Slika 7.4.8-1:Dozirna naprava vhodnih          Slika 7.4.8-2: Linija za izdelavo ekstrudiranih    
komponent za izdelavo ekstrudiranih                                   plastičnih plošč
plastičnih plošč

Slika 7.4.8-3: Razrez ekstrudiranih plastičnih       Slika 7.4.8-4:Naprava za vakuumiranje                      
plošč
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Slika 7.4.8-5: Polizdelek po vakuumiranju      Slika 7.4.8-6: Vakuumirani polizdelki (ABS)

Slika 7.4.8-7: Termoformiranje akril            Slika 7.4.8-8: Polizdelek po termoformiranju 
butadien stirenskih plošč

Slika 7.4.8-9: Brizgalna naprava                                          Slika 7.4.8-10: Proizvod iz 
 brizganega PS   

Struktura zaposlenih, ki je bila ugotovljena pri izvajanju inšpekcijskega nadzora pri 
delodajalcih, kjer so delavci izpostavljeni stirenu pri izdelavi in predelavi plastičnih mas, je 
prikazana v tabeli 7.4.8-1. 
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Tabela 7.4.8-1: Struktura zaposlenih pri delodajalcih, kjer so delavci izpostavljeni stirenu 
pri izdelavi in predelavi plastičnih mas 
Št. Struktura zaposlenih Število 

ali % 

1 Število delodajalcev 11 

2 Skupno število zaposlenih 6747 

3 Minimalno število zaposlenih   1 

4 Maksimalno število zaposlenih   5510 

5 Skupno število zaposlenih  moških delavcev 3395 

6 Odstotek zaposlenih moških delavcev  50,3 % 

7 Skupno število zaposlenih delavk  3352 

8 Odstotek zaposlenih delavk  49,7 % 

9 Skupno število zaposlenih izpostavljenih stirenu 306 

10 Odstotek zaposlenih izpostavljenih stirenu glede na skupno število 
zaposlenih  

4,5 % 

11 Skupno število moških delavcev izpostavljenih stirenu 187 

12 Odstotek izpostavljenih moških delavcev stirenu glede na skupno 
število izpostavljenih 

61,1 % 

13 Minimalno število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo v 
%

47,7 % 

14 Maksimalno  število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo v 
%

100 % 

15 Odstotek izpostavljenih moških delavcev glede na skupno število 
delavcev 

5,5 % 

16 Skupno število izpostavljenih delavk 119 

17 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število izpostavljenih 38,9 % 

18 Minimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v %  

0 %

19 Maksimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v % 

52,3 % 

20 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število delavk  3,5 % 

Kot je iz tabele 7.4.8-1 razvidno, se z izdelavo in predelavo plastičnih mas ukvarjajo tako 
mali delodajalci kakor tudi veliki. Skupno število delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, je 
nekaj več kot 306 od tega 61,1 % moških in 38,9 % delavk. Kar 16,4 % delavcev je 
izpostavljenih stirenu glede na skupno število zaposlenih. Iz tabele je tudi razvidno, da 
imamo delodajalce, pri katerih so samo moški izpostavljeni stirenu in nimamo 
delodajalcev, kjer bi bile samo ženske izpostavljene stirenu. 
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Tabela 7.4.8-2 prikazuje starostno strukturo delavk, ki so izpostavljene stirenu. 
 
Tabela 7.4.8-2: Starostna struktura delavk, ki so izpostavljene stirenu 
Starost delavk /letih Število delavk % delavk 
do 25 let 4 3,4 
25 - 30 let 2 1,7 
30 - 40 let  22 18,5 
40 - 45 let  28 23,5 
nad 45 let  63 52,9 
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Slika 7.4.8-11: Starostna struktura delavk, ki so izpostavljene stirenu 
 
Iz tabele 7.4.8-2 in slike 7.4.8-11 je razvidno, da je samo nekaj več kot 20 % delavk 
izpostavljenih stirenu, ki so stare do 40 let, ostale pa so starejše. 

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora glede upoštevanja ukrepov iz varnosti in 
zdravja pri delu: 
Trajanje izpostavljenosti in ocena tveganja
Večinoma so bili delavci izpostavljeni stirenu ves delovni čas. Delo, ki so ga opravljali, se 
lahko po ocenah prišteva k lahkemu ali srednje težkemu delu. Delno je potrebne 
varnostne ukrepe (delo študentov, zdravniške preglede, meritve kemičnih škodljivosti, ...) 
v oceni tveganja opredelilo 45 % delodajalcev.  

Seznanitev delavcev z lastnostmi stirena
Z nevarnostmi, ki jih povzroča stiren, če se sprošča v delovno okolje, svojih delavcev ni 
seznanilo 82 % delodajalcev. 

Zdravniški pregledi in biološki monitoring
Vsi delodajalci, pri katerih je bil opravljen inšpekcijski nadzor, so imeli opravljen 
zdravniške preglede delavcev, ki so bili izpostavljeni stirenu. Nihče od delavcev ni imel s 
tem v zvezi zdravstvenih omejitev. Nihče od delodajalcev pa v času opravljenega prvega 
nadzora ni imel izvedenega biološkega monitoringa.  



138

Meritve kemičnih škodljivosti 
Ker vsi delodajalci niso ugotovili nevarnosti glede izpostavljenosti stirenu, jih je v izjavi o 
varnosti samo 18 % opredelilo periodiko izvajanja meritev koncentracij stirena na 
posameznih delovnih mestih oz. delovnih opravilih, kjer se sprošča stiren. Tisti delodajalci, 
ki so imeli v oceni tveganja opredeljeno, da se morajo izvajati meritve koncentracij stirena 
(npr. na vsaka 3 leta), so te meritve tudi imeli opravljene. Najvišje izmerjena koncentracija 
stirena glede na delovno mesto oz. fazo dela je prikazana v tabeli 7.4.8-3 in sliki 7.4.8-12. 
 
Tabela 7.4.8-3: Najvišje izmerjena koncentracija stirena glede na delovno mesto oz. fazo 
dela 

Zap. št. Delovno mesto oziroma opravilo  Koncentracija (ppm) 
1 Brizganje  0,57 
2 Vakuumiranje  2,24 
3 Ekstrudiranje 1,20 
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Slika 7.4.8-12: Najvišje izmerjene koncentracija stirena glede na delovno mesto oz. 
opravilo 
S slike 7.4.8-12 je razvidno, da se koncentracije stirena pri brizganju plastike, 
vakuumiranju, nalaganju na trak in ekstruziji gibljejo od 0,57 do 2,24 ppm. 
Osebna varovalna oprema
Pri inšpekcijskih pregledih je bilo ugotovljeno, da so delavci na delovnih mestih uporabljali 
za zaščito telesa delovne obleke z dolgimi rokavi. Zaščita dihal zaradi nizkih koncentracij 
ni bila potrebna. 
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7.4.9 Delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri sintezi poliestrskih, vinilestrskih in akril 
butadien stirenskih smol, njihove dodatne obdelave in izdelave premaznih 
materialov, ki vsebujejo stiren 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora se je ugotovilo, da je od skupno zaposlenih skoraj 
1000 delavcev pri delodajalcih, ki se ukvarjajo s sintezo poliestrskih, vinilestrskih in akril 
butadien stirenskih smol, njihove dodatne obdelave in izdelave premaznih materialov, ki 
vsebujejo stiren, kar 250 delavcev izpostavljenih stirenu. Letno porabljena količina stirena 
v Republiki Sloveniji, ki se uporabi pri sintezi poliestrskih ali akrilbutadienskih smol in 
premaznih materialov, se ocenjuje na več kot 14 000 ton.

Delavci so v tej dejavnosti izpostavljeni stirenu pri proizvodnji smol, kjer se proizvaja 
nenasičena poliestrska smola, kar je predstavljeno na sliki 7.4.9-1. Postopek sinteze 
poteka tako, da se v reaktor najprej dozira dvovalentne alkohole (glikole npr. glikol, 1,2 
propandiol). Nato se v reaktor dozira še nenasičene alifatske dikarboksilne kisline 
(maleinsko kislino, fumarjevo kislino, adipinsko kislino, ftalno kislino in druge), ki so v 
praškati ali tekoči obliki. Ko je doziranje končano, se reaktor zapre in sinteza poteka pri 
temperaturi cca 2000C. Po končanem procesu se smola ohladi na okoli 1500C in z 
nadtlakom stisne v razredčevalno posodo, v kateri je stiren. Ker je sistem v celoti 
hermetiziran, ni nihče izpostavljen hlapom stirena. Zaposleni so izpostavljeni hlapom 
stirena samo pri menjavi filtrov pri procesu filtracije, ki se izvaja po končanem vmešavanju. 
Prav tako so delavci izpostavljeni nizkim koncentracijam stirena pri polnjenju embalaže. 

Slika 7.4.9-1: Proizvodnja smol 

Delavci so izpostavljeni hlapom stirena tudi pri proizvodnji kitov, gelcoatov in 
tiksotropiranih poliestrov.  
Proizvodnja kitov poteka tako, da delavec avtomatsko dozira poliestrsko smolo s stirenom 
v mešalno posodo, vmeša pigmente, polnila, nakar zapre pokrov, dispergira, vakumira in 
vzorči. Nato se ta mešalna posoda, v kateri je pripravljen kit, prestavi do batnega 
iztiskovalnika, kjer poteka polnjenje v embalažo (embalaža od 0,5 kg naprej do max. 2 
kg). Proizvodnja kitov poteka v pol odprtih procesih in sicer v času saržiranja in v času 
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polnjenja so delavci izpostavljeni stirenu, drugače je pa v mešalni posodi zagotovljeno 
odsesavanje. 

Proizvodnja gel coatov poteka tako, da delavec na tehtnici natehta poliestrsko smolo, ki 
že vsebuje stiren. Nato se v to smolo vmešava stiren, pigmente in polnila ter dodatke, 
nakar dispergira in vzorči. Nato poteka točenje ali iz mešalnih posod ali iz rezervoarjev 
odvisno od količine naročila. Toči se običajno v 20 kg embalažo. Proizvodnja gel coatov 
poteka v pol odprtih procesih, delavci pa so izpostavleni stirenu v času saržiranja in v 
času polnjenja. Drugače je pa v mešalni posodi zagotovljeno odsesavanje. 

Proizvodnja tiksotropiranih poliestrskih smol poteka tako, da se poliestrski smoli, ki že 
vsebuje stiren, dodatno dodaja stiren in tiksotropno sredstvo. Ko se vmešavanje 
tiksotropnega sredstva konča, poteka točenje iz rezervoarjev. Običajno se toči v 200 l 
sode. Proizvodnja tiksotropiranih poliestrskih smol poteka v popolnoma zaprtem sistemu. 
Delavci so izpostavljeni stirenu samo pri točenju v manjšo embalažo.  

Delavci so izpostavljeni zelo nizkim koncentracijam stirena tudi pri točenju stirena, ki ga 
uporabniki uporabljajo kot topilo. 

Hlapom stirena so izpostavljeni tudi zaposleni pri izvajanju vhodne kontrole, kjer se 
izvede analiza stirena ter medfazne in končne kontrole, kjer delavci iz proizvodnje v 
laboratorij prinesejo vzorce za analizo. Medfazna kontrola se izvede pri smolah, medtem 
ko se izvaja končna kontrola pri proizvodnji kitov, gelcoatov in tiksotropiranih poliestrih.
Zelo pomembno je, da ne zanemarimo izpostavljenosti tudi teh delavcev.  

Kot je predhodno navedeno, se po končani sintezi smol izvaja tudi dodatna obdelava smol, 
da se zagotovijo njene ustrezne lastnosti. Poleg tega pa se proizvajajo tudi drugi izdelki, ki 
se uporabljajo pri izdelavi izdelkov ali polizdelkov iz prej navedenih smol. 

Struktura zaposlenih, ki je bila ugotovljena pri izvajanju inšpekcijskega nadzora pri 
delodajalcih, kjer so delavci izpostavljeni stirenu pri sintezi poliestrskih smol, 
akrilbutadienstirenskih smol in premaznih materialov, ki vsebujejo stiren, je prikazana v 
tabeli 7.4.9-1. 
 
Tabela 7.4.9-1: Struktura zaposlenih pri delodajalcih, kjer so delavci izpostavljeni stirenu 
pri sintezi poliestrskih smol, akrilbutadienstirenskih smol in premaznih materialov, ki 
vsebujejo stiren  
Št. Struktura zaposlenih Število 

ali % 
1 Število delodajalcev 2 

2 Skupno število zaposlenih 944 

3 Minimalno število zaposlenih   344 

4 Maksimalno število zaposlenih   600 

5 Skupno število zaposlenih  moških delavcev 632 

6 Odstotek zaposlenih moških delavcev  66,9 % 

7 Skupno število zaposlenih delavk  312 

8 Odstotek zaposlenih delavk  33,1 % 

9 Skupno število zaposlenih izpostavljenih stirenu 250 

10 Odstotek zaposlenih izpostavljenih stirenu glede na skupno število 
zaposlenih  

26,5 % 
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Št. Struktura zaposlenih Število 
ali % 

11 Skupno število moških delavcev izpostavljenih stirenu 236 

12 Odstotek izpostavljenih moških delavcev stirenu glede na skupno 
število izpostavljenih 

94,4 % 

13 Minimalno število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo v 
%

19,5 % 

14 Maksimalno  število izpostavljenih moških delavcev glede na skupno 
število izpostavljenih delavcev pri posameznem delodajalcu izraženo v 
%

28,1 % 

15 Odstotek izpostavljenih moških delavcev glede na skupno število 
delavcev 

25,0 % 

16 Skupno število izpostavljenih delavk 14 

17 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število izpostavljenih 5,6 % 

18 Minimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v %  

0 %

19 Maksimalno število izpostavljenih delavk glede na skupno število 
izpostavljenih delavk pri posameznem delodajalcu izraženo v % 

3,8 % 

20 Odstotek izpostavljenih delavk glede na skupno število delavk  4,5 % 

Kot je iz tabele 7.4.9-1 razvidno, se s sintezo poliestrskih smol, 
akrilbutadienstirenskih smol in premaznih materialov, ki vsebujejo stiren, ukvarjata 
samo 2 velika delodajalca. Skupno število delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, je kar ¼ 
vseh zaposlenih in znaša 250 od tega 94,4 % moških in 5,6 % žensk. V tej dejavnosti so v 
glavnem stirenu izpostavljeni moški delavci. Delavke pa so najpogosteje izpostavljene 
stirenu pri izvajanju najrazličnejših analiz. Izpostavljenost hlapom stirena pri različnih 
fazah dela je prikazana v tabeli 7.4.9-2 in na sliki 7.4.9-2.  
 
Tabela 7.4.9-2: Izpostavljenost delavcev stirenu po različnih fazah dela  
Zap.št. Faze dela % izpostavljenih 

delavcev 
1 Sinteza smol  27 
2 Dodatna obdelava nenasičenih poliestrskih, viniliestrskih in 

akrilbutadien stirenskih smol 
57 

3 Uporaba stirena kot topila 10 
4 Analiziranje nenasičenih poliestrskih smol in akrilbutadien 

stirenskih smol 
6
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Slika 7.4.9-2: Izpostavljenost delavcev stirenu po različnih fazah dela 

Iz tabele 7.4.9-2 in slike 7.4.9-2 je razvidno, da je največ delavcev izpostavljenih stirenu 
pri dodatni obdelavi smol, kar je mogoče pripisati temu, da je v tej fazi dela zaposlenih tudi 
največ delavcev. Kot je bilo predhodno navedeno, je v tej dejavnosti stirenu izpostavljeno 
zelo malo delavk. Njihova starostna struktura je prikazana v tabeli 7.4.9-3 in na sliki 7.4.9-
3. 
 
Tabela 7.4.9-3: Starostna struktura delavk, ki so izpostavljene stirenu 
Starost delavk /letih Število delavk % delavk 
Do 25 let 0 0 
25 - 30 let 0 0 
30 - 40 let  2 14,3 
40 - 45 let  2 14,3 
nad 45 let  10 71,4 
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Slika 7.4.9-3: Starostna struktura delavk, ki so izpostavljene stirenu 
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Kljub malemu številu delavk, ki so izpostavljene hlapom stirena, jih je več kot 70 % 
starejših kot 45 let. 
 
Ugotovitve inšpekcijskega nadzora glede upoštevanja ukrepov iz varnosti in 
zdravja pri delu : 
Trajanje izpostavljenosti in ocena tveganja
V tej dejavnosti je bilo trajanje izpostavljenosti hlapom stirena delavcev odvisno od vrste 
dela in od dinamike proizvajanja izdelkov, kjer je prihajalo do sproščanja stirena. Trajanje 
te izpostavljenosti je bilo od samo nekajkrat na mesec do dnevne izpostavljenosti, pri 
čemer  je lahko dnevna izpostavljenost trajala od 1 ure do celotnega delovnega časa. 
Delo, ki ga delavci opravljajo, se lahko po ocenah prišteva v celoti k srednje težkemu delu, 
razen pri izvajanju analiz, kjer se ocenjuje, da gre za lahko delo. Oba delodajalca sta 
izpostavljenost stirenu v oceni tveganja obravnavala kot posebno nevarnost oz. 
škodljivost in na podlagi opravljene ocene tveganja določila potrebne varnostne ukrepe. 
Eden od delodajalcev je imel v oceni tveganja opredeljen tudi biološki monitoring 
izpostavljenosti stirenu, vendar ga še ni izvedel.  

Oba delodajalca v tej dejavnosti sta v oceni tveganja opredelila tako prostore, v katerih 
lahko nastanejo eksplozivne atmosfere, kakor tudi izračunala, kolikšen vol % spodnje 
eksplozijske meje se jim občasno pojavlja v prostoru. 

Seznanitev delavcev z lastnostmi stirena
Oba delodajalca v tej dejavnosti sta delavce seznanila z nevarnimi lastnostmi stirena, kar 
je razvidno iz dokazil o usposobljenosti za varno delo. 

Zdravniški pregledi in biološki monitoring
Zaposleni, ki so izpostavljeni stirenu, opravljajo obdobne zdravniške preglede in nihče od 
delavcev nima zdravstvenih omejitev v zvezi z izpostavljenostjo stirenu. 

Meritve kemičnih škodljivosti 
Oba delodajalca sta tudi opredelila roke izvajanja meritev koncentracij stirena na 
posameznih delovnih mestih in te meritve tudi v roku izvedla.  
Koncentracije stirena se zelo razlikujejo glede na delovno mesto oz. fazo dela, kar je 
prikazano v tabeli 7.4.9-4 in sliki 7.4.9-4. 

Tabela 7.4.9-4: Koncentracija stirena glede na delovno mesto oz. fazo dela 

Zap. št. Delovno mesto, faza dela  Koncentracija (ppm) 
1 Sinteza smol 0,02 
2 Polnjenje smol v sode ali hobuke 2,18 
3 Medfazna kontrola smol 0,58 
4 Analiza vhodnih materialov-stirena 58,4 
5 Analiza smol – reaktivnost, želirni čas.. 531,9 
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Slika 7.4.9-4: Koncentracija stirena glede na delovno mesto oz. fazo dela 
 
Kot je razvidno iz tabele 7.4.9-4 in slike 7.4.9-4, skoraj ni prišlo do sproščanja stirena v 
delovno okolje pri sami pripravi smole. Prav tako so bile zelo nizke koncentracije stirena v 
delovnem okolju pri izvajanju medfazne kontrole smol. Nekoliko višje koncentracije stirena 
v delovnem okolju pa so se pojavljale pri polnjenju smole v sode ali hobuke. Zelo visoke 
koncentracije stirena so se zaradi hlapnosti stirena pojavljale pri izvajanju analiz. Zato je 
pri izvajanju analiz potrebno zagotoviti, da je čimmanj zaposlenih izpostavljenih in da je 
obvezna uporaba osebne varovalne opreme. 

Osebna varovalna oprema
Zaščito dihal sta oba delodajalca predpisala pri izvajanju analiz. Pri drugih fazah dela, kjer 
so bili delavci izpostavljeni stirenu, osebna varovalna oprema za zaščito dihal ni bila 
predpisana. Delavci za zaščito telesa dosledno uporabljajo delovne obleke z dolgimi 
rokavi.  

Odsesavanje
Na delovni opremi so imeli delodajalci zagotovljeno lokalno odsesavanje.  
 
7.4.10 Delodajalci, ki uvažajo oz. izvažajo poliestrsko smolo in komponente, ki 
vsebujejo stiren in niso proizvajalci 
V Republiki Sloveniji imamo nekaj delodajalcev, ki dobavljajo poliestrske smole in 
komponente, ki vsebujejo stiren, iz držav EU in tudi iz tretjih držav.   

Pri navedenih delodajalcih se proizvod transportira v Republiko Slovenijo, kjer se 
skladišči. V skladišču se deklarira izdelek (slovenska navodila), uskladišči in čaka na 
nadaljnjo prodajo. Delavci pri tem niso izpostavljeni stirenu, obstaja pa možnost 
izpostavljenosti, če bi prišlo do poškodbe embalaže. 

Prav tako imamo v Republiki Sloveniji tudi delodajalce (trgovci), ki izvažajo poliestrske 
smole in komponente, ki vsebujejo stiren, vendar niso proizvajalci. 

 



145

7.4.11 Delodajalci, ki izvajajo prevoz poliestrske smole in komponent, ki vsebujejo 
stiren 
Delavci, ki izvajajo prevoz poliestrskih smol in komponent, ki vsebujejo stiren, niso 
direktno izpostavljeni stirenu. Obstaja pa možnost, da so izpostavljeni v primeru nezgod, 
zato je potrebno tudi na tem segmentu biti pozoren in delavce seznaniti z nevarnimi 
lastnostmi stirena. Inšpekcijskega nadzora pri teh delodajalcih nismo izvajali, ker ni 
direktne izpostavljenosti delavcev stirenu, vendar je potrebno upoštevati tudi to kategorijo 
delavcev, ki so lahko posredno izpostavljeni. 

7.4.12 Delodajalci, ki se ukvarjajo s skladiščenjem in prodajo poliestrskih smol in 
komponent, ki vsebujejo stiren 
Tudi to kategorijo delodajalcev je potrebno upoštevati, vendar se predvideva, da bi bili 
njihovi delavci izpostavljeni večjim koncentracijam stirena samo ob nevarnih dogodkih in 
havarijah. Inšpekcijski nadzor pri teh delodajalcih se ni izvajal, ker ni direktne 
izpostavljenosti delavcev stirenu. 
 

7.5 Zaključek  
 
Inšpekcijski nadzor delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, je potekal pri 73 delodajalcih, ki 
so v času opravljanja nadzora skupaj zaposlovali 22457 delavcev. Na podlagi opravljenih 
inšpekcijskih nadzorov je bilo izdanih 55 ureditvenih odločb, kar pomeni, da so bile 
ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti pri 75 % delodajalcev. Za podaljšanje rokov iz 
ureditvenih odločb je zaprosilo 21 delodajalcev kar je 40 % od vseh. Potreba po 
podaljšanju rokov s strani delodajalcev je bila v večini primerov dana zaradi kompleksnosti 
realizacije ukrepov iz ureditvenih odločb.  

Tabela 7.5 -1 prikazuje strukturo izpostavljenih delavcev po posameznih podskupinah in 
sicer za: 
• skupno število zaposlenih,  
• skupno število zaposlenih, ki so izpostavljeni emisijam stirena,  
• število moških, ki so izpostavljeni emisijam stirena, 
• odstotek moških, ki so izpostavljeni emisijam stirena, glede na skupno število 

izpostavljenih,  
• število žensk, ki so izpostavljene emisijam stirena, glede na skupno število 

izpostavljenih,   
• odstotek  žensk, ki so izpostavljene emisijam stirena, glede na skupno število 

izpostavljenih. 
 
Tabela 7.5-1: Struktura izpostavljenih delavcev po posameznih podskupinah   
Št. 

 

Skupno 
število 
zaposlenih

Skupno  
število  
izpostavljenih

Št. 
izpost.  
moških 

% izp. 
moških  
glede  
na skupno 
št.izpostavlj.

Št. 
izpost. 
 žensk 

% izp. 
žensk  
glede  
na skupno 
št.izpostavlj.

1 Ročno 
nanašanje 4747 419 230 54,9 189 45,1

2 Vlečenje 28 15 12 80 3 20,0
3 Elektroindustrija 3866 46 35 76,1 11 23,9
4 Ekspandiran PS 1362 223 141 63,2 82 36,8
5 Pohištvo 1358 80 44 55 36 45
6 Proizvodnja 

gume 2500 84 84 100 0 0
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Št. 

 

Skupno 
število 
zaposlenih

Skupno  
število  
izpostavljenih

Št. 
izpost.  
moških 

% izp. 
moških  
glede  
na skupno 
št.izpostavlj.

Št. 
izpost. 
 žensk 

% izp. 
žensk  
glede  
na skupno 
št.izpostavlj.

7 Impregnacija z 
lateksom  905 38 25 65,80 13 34,2

8 Plastične mase 6747 306 187 61,1 119 38,9
9 Sinteza smol in 

premazov 944 250 236 94,4 14 5,6
Skupaj 22457 1461 994 68,0 467 32,0

Kot je iz tabele 7.5-1 razvidno, je bilo stirenu izpostavljenih skupno 1461 delavcev. Od 
tega 994 (68 %) moških ter 467 (32 %) žensk. Največ delavk, to je 189, je bilo 
izpostavljenih emisijam stirena  pri izdelavi laminatov z ročnim nanašanjem poliestrske in 
vinilestrske smole oz. z brizganjem vlaken ter poliestrske smole s pištolo. To predstavlja 
kar 40 % vseh delavk, ki so izpostavljene stirenu. Tudi če pogledamo, pri kateri 
podskupini je bilo največ delavk izpostavljenih emisijam stirena glede na moške 
zaposlene, vidimo, da je bilo to v podskupini, ki je bila predhodno omenjena. Tudi pri 
delavcih, ki so bili izpostavljeni stirenu, ki je v premaznih sredstvih (proizvodnja pohištva), 
je odstotek žensk precej visok saj znaša 45 %. 

Vidimo pa tudi, da pri predelavi stiren butadienskega kavčuka (proizvodnja gume) ni bila 
nobene delavka izpostavljena emisijam stirena. Tudi pri sintezi poliestrskih, vinilestrskih, 
akrilbutadien stirenskih smol in premaznih materialov, ki vsebujejo stiren, je od celotnega 
števila delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, samo, 5,6 % delavk izpostavljenih stirenu, 
medtem ko je delež moških zato zelo visok, saj znaša 94,4 %. 

Število opravljenih nadzorov po vrsti dejavnosti in skupno število zaposlenih po 
posamezni vrsti dejavnosti pa prikazuje tabela 7.5-2. 

Tabela 7.5-2: Število opravljenih nadzorov po vrsti dejavnosti in skupno število zaposlenih 
po posamezni vrsti dejavnosti 
Zap.
št. 

Vrsta dejavnosti Število 
zaposlenih

Št. 
nadzoro
v

1 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 14200 28 
2 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 12322 10 
3 Proizvodnja pohištva in druge raznovrstne predelovalne 

dejavnosti 
13539 8 

4 Proizvodnja električnih naprav 15343 7 
5 Proizvodnja drugih vozil in plovil 2664 4 
6 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 10025 4 
7 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz 

lesa, plute, slame in protja 
11558 3 

8 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 5002 2 
9 Proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in naprav 34510 2 
10 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 9932 2 
11 Proizvodnja kovin 9876 1 
12 Proizvodnja RTV, komunikacijskih aparatur,opreme 4914 1 
13 Druge poslovne dejavnosti 55873 1 

Skupaj 199758 73 
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Kot je iz tabele 7.5-2 razvidno, je inšpekcijski nadzor pokazal, da je uporabnost stirena 
izjemno široka, saj se stiren uporablja v dejavnostih, kjer je skupno število zaposlenih 
199758 delavcev, kar predstavlja 23,4 % vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. Po 
podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je bilo konec 
leta 2007 v Sloveniji zaposlenih 853999.

Iz podpoglavja 7.4 je razvidno, da so delavci izpostavljeni zelo različnim emisijam stirena. 
Emisije, ki se pojavljajo na delovnih mestih zaradi različne uporabe stirena, bi lahko 
razdelili v različne stopnje: 
• stopnja 1 emisije stirena od 0 – 2,5 ppm, 
• stopnja 2 emisije stirena nad 2,5 ppm do 5 ppm, občasno pa se zaradi nastavitev 

parametrov ali analiz smole pojavljajo povišane koncentracije, ki lahko dosežejo pri 
nastavljanju šob za impregnacijo rotorjev do 140 ppm oziroma pri analiziranju 
poliestrske oziroma vinilestrske smole lahko koncentracija stirena doseže do 532 ppm, 

• stopnja 3 emisije stirena nad 5 ppm do 20 ppm, 
• stopnja 4 emisije stirena nad 20 ppm, ki lahko dosežejo tudi 700 ppm in več.

V stopnjo 1 lahko prištevamo:
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri predelavi stiren butadienskega kavčuka 

( proizvodnja gume), 
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri uporabi impregniranih sredstev, ki vsebujejo 

stiren, 
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi ekspandiranega polistirena, 
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri predelavi plastičnih mas. 

V stopnjo 2 lahko prištevamo:
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri impregnaciji s poliestrsko smolo polizdelkov in 

izdelkov (elektroindustrija), 
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu zaradi premaznih sredstev (proizvodnja pohištva), 
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri sintezi poliestrskih smol, vinilestrskih smol, 

akrilbutadien stirenskih smol in premaznih materialov, ki vsebujejo stiren. 

V stopnjo 3 lahko prištevamo:
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov s postopkom vlečenja. 
 
V stopnjo 4 lahko običajno prištevamo:
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov z ročnim nanašanjem 

poliestrske in vinilestrske smole oziroma z brizganjem vlaken ter poliestrske smole s 
pištolo. 

V nadaljevanju bodo natančnejše obrazložene značilnosti posamezne stopnje. 

Stopnja 1:
Značilnost te stopnje je v tem, da večina delodajalcev izpostavljenosti stirenu v oceni 
tveganja ni obravnavala kot posebno nevarnost oziroma škodljivost. Ker delodajalci niso 
prepoznali nevarnosti stirena, niso predvideli ustreznih varnostnih ukrepov, med katere 
sodijo med drugim tudi meritve koncentracij stirena na delovnih mestih ter seznanitev 
delavcev z lastnosti stirena.  

Stopnja 2:
Značilnost te stopnje je v tem, da ustrezna delovna oprema omogoča, da so emisije 
stirena do 5 ppm. Občasno pa se pojavlja povišana koncentracija pri izvajanju sprememb 
pri nastavitvah tehnoloških parametrov in pri izvajanju analiz vhodnih komponent in 
končnih produktov. V tej stopnji je upoštevanje varnostnih ukrepov precej boljše kot pri 
skupini stopnje 1. Velika odstopanja so bila ugotovljena le pri uporabi kratkih rokavov pri 
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delavcih, ki so izpostavljeni stirenu zaradi uporabe premaznih sredstev (proizvodnja 
pohištva). 

Stopnja 3:
Značilnost te stopnje je v tem, da so pri ustreznem lokalnem odsesavanju in zaprtih 
postopkih koncentracije stirena pod mejnimi vrednostmi. V kolikor pa delovna oprema ni 
zaprta, pride do povišanega sproščanja stirena v delovno okolje, kjer se lahko 
koncentracije povišajo za nekajkrat čez MV. 

Stopnja 4:
Značilnost te stopnje pa je v tem, da so emisije stirena običajno nad 20 ppm, če niso 
dosledno upoštevani varnostni ukrepi in v primerih, ko se izvaja ročna laminacija velikih 
površin, kjer koncentracija stirena doseže koncentracije tudi nad 700 ppm. V tej stopnji bi 
bilo zaradi običajno preseženih koncentracij stirena za pričakovati, da delavci poznajo 
vpliv stirena na zdravje. Vendar žal ni tako, saj je bilo kar pri 45 % delodajalcev 
ugotovljeno, da delodajalci ne izkazujejo, da bi delavci poznali lastnosti stirena. Prav tako 
je bilo kar pri 39 % delodajalcev ugotovljeno, da delodajalci izpostavljenosti stirenu niso 
obravnavali v oceni tveganja kot posebno nevarnost oz. škodljivost. Še višji je odstotek 
kršitev glede določitve potrebnih varnostnih ukrepov. Postavlja se vprašanje, zakaj je tako 
slabo urejeno glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih, kljub 
temu, da so na delovnih mestih običajno emisije stirena, ki presegajo mejne vrednosti. 
Zato bodo morali delodajalci v tej dejavnosti poleg prej navedenega še temeljiteje 
poskrbeti za: 

a. Tehnične varnostne ukrepe
Ena izmed obveznosti delodajalca je izvajanje tehničnih varnostnih ukrepov. Varnostni 
ukrep z najvišjo prednostjo pred vsemi drugimi je nadomestitev nevarne kemične snovi 
in/ali procesa s kemično snovjo in/ali procesom, ki ni nevaren ali je manj nevaren, če je to 
tehnično možno. Prednostni vrstni red teh ukrepov je: 
• Glede zamenjave kemičnih snovi je kemijska industrija razvila že v preteklosti 

poliestrske smole z manjšo vsebnostjo stirena in tako nadomestila poliestrsko smolo z 
višjo vsebnostjo stirena. Vsebnost stirena v poliestrski oziroma vinilestrski smoli se je 
že znižala na optimum, tako da na tem področju ni pričakovati sprememb. Zato je 
potrebno pozornost posvetiti zamenjavi tehnološkega procesa, kjer ne bo emisij 
stirena v delovno okolje oziroma bodo le-te minimalne. V svetu je bilo razvitih kar 
nekaj takih procesov in sicer izdelava laminatov s postopki vbrizgavanja (glej 
podpoglavje 4.2.6), izdelava laminatov z drugimi infuzijskimi procesi (glej poglavje 
4.2.7), izdelava laminatov s postopkom prepreg – avtoklav (pred impregniran material) 
(glej poglavje 4.2.8) in drugi. Vsekakor je od vsakega delodajalca odvisno kako bo 
zagotavljal varne delovne pogoje in katere tehnološke postopke bo uporabljal. 
Tehnološki postopki, pri katerih so manjše emisije stirena v delovno okolje, so žal še 
vedno premalo uporabljeni na delovnih mestih. Razvoj in uporaba takšnih sistemov 
poteka žal samo pri večjih delodajalcih, medtem ko se manjši delodajalci poslužujejo 
klasične ročne laminacije.  

• Nekateri delodajalci bodo morali kar nekaj pozornosti posvetiti tudi mešanju nevarnih 
kemičnih snovi, kjer bo potrebno mešati in pretakati nevarne kemične snovi v zaprtih 
sistemih in ločenih prostorih. S tem ukrepom dosežemo, da so določeni nevarnosti, 
izpostavljeni le tisti delavci, ki so nujno potrebni za opravljanje določenega dela.   

• Ker tehnologije izdelave ojačitvenih materialov (laminatov) ni mogoče izvesti oziroma 
organizirati tako, da ne pride do sproščanja hlapov ali aerosolov stirena v zrak na 
delovnem mestu, mora biti na viru sproščanja teh snovi v zrak nameščena učinkovita 
naprava za lokalno odsesavanje. Z napravo za lokalno odsesavanje je možno znižati 
koncentracijo stirena v zraku na delovnem mestu. Naprava za lokalno odsesavanje 
mora stiren zajemati pri viru sproščanja oz. čim bliže viru in ga odvajati izven 
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delovnega območja. Pri tem je pomemben tudi dotok svežega zraka v prostor, ki 
nadomesti odvedeni odpadni zrak. Lokalne sisteme za odsesavanje se  mora redno 
nadzorovati, vzdrževati, čistiti in menjavati filtre ter skrbeti za njihovo brezhibno 
delovanje. V praksi je žal ravno v tej dejavnosti premalo delodajalcev, ki  strokovno 
pristopajo k zmanjševanju koncentracij stirena na delovnih mestih z lokalnim 
odsesavanjem.  

• Ker zajem stirena pri viru sproščanja ni popoln in sprošča tudi v prostor, mora imeti 
delovni prostor dodatni, splošni prezračevalni sistem, ki z odvajanjem onesnaženega 
zraka in dovodom zadostne količine svežega zraka v prostor redči koncentracijo 
stirena v zraku. Načrtovanje tega sistema je odvisno od vrste delovnih postopkov, ki 
potekajo v prostoru in od drugih posebnih zahtev. Splošno prezračevanje je le redko 
zadostno, še posebno, če je delovno mesto v bližini vira onesnaženja. Zelo redko se 
lahko uporabi za znižanje koncentracije aerosolov, pogosto pa je to uspešen način za 
redčenje koncentracije plinov in par v delovnem okolju. Pri prezračevanju je treba 
paziti, da sta izpust in zajem zraka med seboj dovolj oddaljena oziroma, da je zajem 
zraka na mestu čim čistejšega zraka. Poleg tega je treba poskrbeti za to, da sta 
orientacija in razporeditev delovnih mest izvedeni glede na vire onesnaževanja in 
smer zračnega toka. Zelo učinkovit ukrep je takšna razporeditev delovnih mest v 
prostoru, da na delovna mesta prihaja svež zrak, onesnažen pa odteka v smeri od 
delovnih mest. Dobro načrtovan in izveden sistem prezračevanja zagotavlja, da se 
stiren učinkovito odstranjujejo iz zraka na delovnem mestu, rezultat pa je svež in čist 
zrak v območju vdihavanja delavca.  

b. Organizacijske varnostne ukrepe
• Zmanjševanje števila delavcev, saj bodo morali delodajalci delo organizirati tako, da 

bo število delavcev, ki so izpostavljeni ali so lahko izpostavljeni emisijam stirena, čim 
manjše. Zato bodo nekateri delodajalci morali pregraditi tehnološke prostore s 
pregradnimi stenami, da se bodo izognili nepotrebnemu izpostavljanju delavcev. Slika 
7.5-1 prikazuje tehnološki prostor, ki ni urejen po tehnološki namembnosti. 

 
Slika 7.5-1:Tehnološki prostor, ki ni urejen po tehnološki namembnosti 

• Zmanjšanje količin in zalog kemičnih snovi, saj se na delovnih mestih pojavljajo večje 
količine kemičnih snovi, kot so potrebne za redno dnevno proizvodnjo. Zato bodo 
nekateri delodajalci morali zaloge kemičnih snovi shraniti v ustreznih skladiščih in jih 
ne bodo smeli nakopičiti na delovnih mestih. 

• Delodajalci bodo morali glede zmanjševanja trajanja in intenzitete izpostavljenosti z 
notranjo organizacijo poskrbeti tudi, da bodo delavci nevarnim kemičnim snovem 
izpostavljeni čim krajši čas, intenziteta izpostavljenosti pa bo morala biti čim manjša. 
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• Prav tako bodo morali vzpostaviti ustrezne higienske ukrepe, ki bodo zajemali  
čiščenje nastalega prahu, odstranjevanje odpadkov, čiščenje delovnih površin, 
čiščenje sten ipd. 

• Pri načrtovanju investicij in posodabljanju delovne opreme mora biti glavno vodilo 
delodajalcem večja varnost delavcev. Za vsako delovno mesto mora biti zagotovljena 
primerna delovna oprema, ki bo omogočala varno delo in varno vzdrževanje. Delovna 
oprema, ki delno ali v celoti nadomešča ročno laminacijo, je v zadnjem obdobju tudi pri 
nekaterih slovenskih delodajalcih zavzela posebno mesto. Žal je ta delovna oprema, ki 
omogoča delo pri delno zaprtih tehnoloških postopkih, pri katerih so manjše emisije 
stirena v delovno okolje, pri delodajalcih še vedno premalo uporabljena. Razvoj zaprtih 
sistemov poteka samo pri večjih delodajalcih, medtem ko se manjši delodajalci žal 
poslužujejo klasične ročne laminacije.   

• Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje delovne opreme in nadzorovanje pravilnega 
delovanja vseh delov opreme, predvsem sistema za odsesavanje, saj se je pri 
nadzoru precejkrat ugotovilo, da ni zagotovljenega ustreznega čiščenja 
prezračevalnega sistema. 

• Delovni postopki bi morali biti načrtovani tako, da bi bilo tveganje za delavce čim 
manjše. Žal pa so izkušnje v praksi v mnogih primerih precej drugačne. Delodajalci se 
zaradi neznanja in nezainteresiranosti premalo potrudijo, da bi spremenili tehnološke 
postopke. 

• Glede varnega skladiščenja in odstranjevanja odpadkov je v tej dejavnosti storjenega 
zelo malo. 

• Zelo pomembno je tudi redno nadziranje in preverjanje izvajanja prej naštetih 
organizacijskih ukrepov in dejavnosti, ki so usmerjene v zmanjševanje tveganja za 
delavce. Prav tako je treba preverjati usposobljenost delavcev in upoštevanje navodil 
za varno delo. 

c. Individualne varnostne ukrepe
• Ker tveganja za varnost in zdravje delavcev zaradi izpostavljenosti stirenu pri 

laminaciji velikih površin ni mogoče zmanjšati s tehničnimi in organizacijski ukrepi, je 
treba uporabiti še tretjo in zadnjo vrsto ukrepov po prednostnem vrstnem redu - 
individualne varnostne ukrepe. To pomeni, da je treba zagotoviti delavcem primerno 
osebno varovalno opremo, tako za zaščito dihal kakor tudi za zaščito telesa, saj stiren 
prehaja tudi skozi kožo. Vsekakor pa morajo delodajalci zagotoviti, da se bo osebna 
varovalna oprema tako za zaščito dihal kakor tudi za zaščito telesa uporabljala. V 
času izvajanja nadzora je bilo namreč ugotovljeno, da kar pri 38 % delodajalcev 
delavci niso uporabljali zaščite dihal, pri kar 70 % delodajalcev pa so delavci 
uporabljali kratke rokave.  

 
Poleg razdelitve delodajalcev glede prisotnosti različnih emisij stirena na delovnih mestih, 
bi lahko delodajalce razdelili tudi glede tega ali so proizvajalci, uporabniki ali uvozniki 
nevarnih snovi, ki vsebujejo stiren. Ne glede v katero kategorijo spadajo, pa so s 1.7.2007 
dolžni upoštevati Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 
18.12.2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij  (REACH) (50), ko 
je ta Uredba stopila v veljavo. Ta uredba določa, da morajo vsi delodajalci, ki letno 
proizvedejo ali uvozijo 1 tono ali več katerekoli kemijske snovi, ki je v postopnem uvajanju, 
le-to predhodno registrirati pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA). Predhodna 
registracija se je izvajala med 1. junijem in 1. decembrom 2008. Prav tako so se morali 
med 1. junijem in 1. decembrom 2008 predhodno registrirati vsi izdelki, ki vsebujejo 
snov(i), ki naj bi se sprostila (e) v količini 1 tone ali več na leto na proizvajalca ali 
uvoznika. 

Snovi, ki so v postopnem uvajanju, so snovi, ki zadostijo sledečim kriterijem: 
• ali so v evropskem seznamu obstoječih kemičnih snovi, ki so na trgu (EINECS), 



151

• ali so bile proizvedene v EU, vendar niso bile dane na trg po 1.6.1992, 
• ali se uvrščajo med “nič več polimeri”. 

Nespoštovanje tega roka pomeni, da delodajalec s proizvajanjem ali uvažanjem snovi ne 
more nadaljevati, dokler ne predloži popolne registracijske dokumentacije. Za predhodno 
registracijo snovi so morali delodajalci ali uvozniki posredovati identifikacijo snovi (številko 
EINECS, številko CAS in imena snovi), predvideni rok za registracijo in količinski razpon 
za registracijo, imena in kontaktne osebe ali zastopnika tretje osebe, ki bo kontaktna točka 
za izmenjavo podatkov. Prehodno registracijo je bilo možno vložiti tudi preko portala 
REACH-IT ( http:// echa.europa.eu/reachit) (51). 

Če so delodajalci snov predhodno registrirali, so upravičeni do razporejenih rokov za 
registracijo, odvisno od snovi in količine (2010, 2013 ali 2018), kar je prikazano na sliki 
7.5-2. 

 
Slika 7.5-2: Roki za registracijo 
 
Ocenjuje se, da bo potrebno registrirati okoli 30.000 snovi in sicer : 
• 1 – 10 ton             20.000 snovi 
• 10 – 100 ton           5.000 snovi 
• 100 – 1000 ton       2.500 snovi 
• več kot 1000 ton    2.500 snovi 

Stiren bo potrebno registrirati do 30.11.2010. Poliestrsko smolo pa bo potrebno registrirati 
do 2013 oziroma do 2018, odvisno od vhodnih komponent za sintezo poliestrske smole. 

Za snovi, ki pa niso v postopnem uvajanju, je potrebno Agenciji pred registracijo 
predložiti celotno registracijsko dokumentacijo in pred proizvodnjo ali uvozom pridobiti 
registracijsko odločbo. 

Prav tako je sprejetje Uredbe REACH precej novosti prineslo tudi na področju ravnanja s 
kemikalijami. Če delodajalci uporabljajo kemikalije, morajo kot »nadaljnji uporabnik« 
izvajati varnostne ukrepe, ki jim jih bo njihov dobavitelj posredoval preko varnostnega lista, 
ali pa si bo moral sam delodajalec izvesti oceno kemijske varnosti. Dosledno upoštevanje 
predpisanih varnostnih ukrepov je pri  delodajalcih nemalokrat težava. Prav tako bo 
izvajanje Uredbe REACH prineslo, da bo varnostni list izdelan za posamezni namen 
uporabe določene snovi.   

Cilj registracije je dati odgovornost delodajalcem glede tveganja snovi pri uporabi, uvozu 
in plasiranju te snovi na tržišče. Zato je potrebno pridobiti in zbrati podatke o snovi, 
uporabiti pridobljene podatke za oceno tveganja, razviti in priporočiti ustrezne ukrepe ter 
zbrati in dokumentirati register snovi.  
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Vse predhodno registrirane snovi je AGENCIJA objavila na svoji spletni strani po 
1.1.2009. Podjetja lahko ustanovijo forum za izmenjavo informacij o snoveh (SEIF) potem, 
ko so se sporazumela, da so predhodno registrirala isto snov. Da se ne bi izvajale 
nepotrebne preiskave snovi, podjetja, ki so soudeleženci istega foruma, souporabljajo in 
ocenjujejo podatke ter pripravljajo skupne dele vloge za registracijo. V tabeli 7.5-3 so 
prikazane zahtevane ekotoksikološke in toksikološke informacije glede na količino snovi, 
ki jih je pri registraciji potrebno podati.  

Tabela 7.5-3: Zahtevane ekotoksikološke  in toksikološke informacije glede na količino 
snovi 
Količina 
snovi 

Zdravje Okolje 

1-10 t • draženje kože in oči (in vitro) 
• preobčutljivost v stiku s kožo 
• mutagenost (in vitro) 
• akutna strupenost (pri zaužitju) 

• Akutna vodna strupenost –
daphnia 

• akutna vodna strupenost – alge 
• razkroj 

10-100t • draženje oči (in vivo) 
• nadaljnja mutagenost (in vitro) 
• Sub akutna strupenost (28 dni) 
• strupenost za razmoževanje 

• akutna vodna strupenost – ribe 
• razkroj 
• monitoring adsorpcije/desorpcije

100 - 
1000 t 

• test nadaljnje mutagenosti  
• sub kronična strupenost (90 dni)
• test nadaljnje strupenosti za 

razmnoževanje 

• test dolgodobne strupenosti pri 
Daphniah in ribah 

• nadaljnji razkroj in usoda ter 
obnašanje v okolju 

• kratkotrajen učinek na kopenske 
organizme 

>1000 t • test nadaljnje mutagenosti 
• rakotvornosti 
• kronične strupenosti 
• test nadaljnje strupenosti za 

razmnoževanje 

• razkroj 
• obstanek in obnašanje v okolju 
• dolgodobni učinek na kopenske 

organizme 

Poleg registracije snovi, pa je Uredba REACH prinesla tudi nove dodatne postopke poleg 
registracije, glede ugotavljanja nevarnosti posamezne snovi, kar je navedeno v 
nadaljevanju.  

• Evalvacija (vrednotenje) 
Pristojni organi iz držav članic bodo lahko preverjali skladnosti dokumentov o registraciji in 
zaprosili tudi za dodatne informacije v primerih, ko bo obstajal sum tveganja za zdravje 
ljudi ali okolje. S pomočjo takega vrednotenja bodo pristojni lahko ukrepali v okviru 
postopkov omejevanja uporabe ali izdajanja dovoljenj za posamezne snovi.  

• Avtorizacija (odobritev) 
Omejitve pri trženju in uporabi kemikalij bodo ostale veljavne in se bodo prenesle v 
zakonodajo REACH. Zakonodaja REACH uvaja tudi nov postopek avtorizacije. Vendar se 
ta uporablja samo za najnevarnejše snovi, tako imenovane  "snovi, ki povzročajo veliko 
zaskrbljenost“. Te snovi so: rakotvorne snovi iz skupine 1 in 2; mutagene snovi  iz 
skupine 1 in 2; snovi strupene za razmnoževanje iz skupine 1 in 2; obstojne, strupene in 
se lahko kopičijo v organizmih, zelo obstojne in se lahko zelo kopičijo v organizmih in 
snovi, ki so po svojih lastnostih endokrilni motilci. Uporaba teh kemikalij bo morala biti 
posebej odobrena za vsako snov posebej. Proizvajalec ali uvoznik bo pri »snoveh, ki 
povzročajo veliko zaskrbljenost“ moral dokazati, da so tveganja, povezana z uporabo 
posamezne kemikalije pod „ustreznim nadzorom“.  
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Če prosilec ne bo mogel zagotoviti „ustrezne varnosti“, bo snov avtorizirana le v primeru, 
če bodo socio-ekonomske koristi večje od tveganj, ki jih ta snov predstavlja za zdravje in 
za okolje, in jih hkrati ne bo mogoče zamenjati z bolj varno alternativo. Ocenjuje se, da bo 
dovoljenja moralo pridobiti okoli 1.500 snovi. 
• Omejevanje kemikalij 
Izkušnje iz preteklosti so pokazale, da je bil sistem prepovedi najbolj nevarnih snovi 
neučinkovit, kljub temu, da so se v preteklosti pri najbolj nevarnih snoveh države članice 
lahko dogovorile o omejevanju uporabe in trženja le-teh, vendar je bilo od leta 1976, ko je 
bil uveden ta sistem, prepovedanih le nekaj deset snovi (tako je znana prepoved uporabe 
in trženja azbesta, PCB-jev, ftalatov v igračah, svinca in drugih težkih kovin v elektronskih 
napravah,….). Zato ima Uredba REACH navedene v prilogi XVII snovi, ki so ali čiste snov, 
ali so v pripravku ali izdelku in se smejo proizvajati, dajati v promet ali uporabljati samo ob 
upoštevanju predpisanih omejitev. Države članice lahko do 1.6.2013 ohranijo obstoječe in 
strožje omejitve, vendar samo pod pogojem, da so bile te omejitve priglašene v skladu s 
Pogodbo. Komisija je v prvi polovici leta 2009 izdelala in objavila popis teh omejitev.  

V Uredbi REACH je zahtevano, da države članice EU določijo kazenske določbe, ki se 
uporabljajo za kršitve določb Uredbe REACH in sprejmejo vse potrebne ukrepe za njihovo 
izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Na tej 
podlagi je Republika Slovenija sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), ki je bila objavljena dne 7.3.2008 
v Uradnem listu RS št. 23/08 (52) in se je začela uporabljati 1.6.2008. Inšpekcijski nadzor 
nad izvajanjem Uredbe REACH in Uredba o izvajanju Uredbe REACH opravljajo glede na 
pristojnosti : 
• inšpektorji pristojni za kemikalije 
• zdravstveni inšpektorji 
• inšpektorji za delo 

Inšpektorat RS za delo izvaja nadzor nad sledečim: 
1. Nadzor nad dostopom do informacij iz varnostnih listov o snoveh ali pripravkih, ki jih 

uporabljajo ali so jim izpostavljeni med svojim delom (32. člen Uredbe 1907/2006/ES), 
ki jih morajo zagotoviti delodajalci svojim delavcem in njihovim predstavnikom. 

2. Nadzor nad dostopom do informacij, ki jih morajo zagotoviti delodajalci svojim 
delavcem in njihovim predstavnikom za snovi kot take ali v pripravkih, za katere se ne 
zahteva varnostnega lista, ki jih uporabljajo ali so jim izpostavljeni med svojim delom 
(31. člen Uredbe 1907/2006/ES). 

3. Nadzor pri nadaljnjemu uporabniku, ki mora določiti in uporabljati ali kjer je 
primerno, priporočiti primerne ukrepe za ustrezen nadzor tveganj, ugotovljenih v 
dostavljenem(-ih) varnostnem(-ih) listu(-ih) ali v njegovi oceni kemijske varnosti ali v 
vseh informacijah o ukrepih za obvladovanje tveganja, ki so mu bile dostavljene v 
skladu z 32. členom Uredbe 1907/2006/ES.  

Če niso izpolnjene predhodno navedene določbe iz Uredbe o izvajanju uredbe REACH, 
Inšpektorat RS za delo ukrepa s sankcijami, kjer globe znašajo od 2.000 do 60.000 EUR 
za pravno osebo, od 800 do 32.000 EUR za samostojnega podjetnika posameznika in od 
400 do 2.000 EUR za odgovorno osebo pravne osebe. 

Prav tako so v Uredbi o izvajanju uredbe REACH določene tudi druge kršitve, za katere 
globe znašajo od 1.000 do 20.000 EUR za pravno osebo, od 500 do 10.000 EUR za 
samostojnega podjetnika posameznika in od 200 do 1.000 EUR za odgovorno osebo 
pravne osebe. 
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8. IZPOSTAVLJENOST DELAVCEV STIRENU V NEKATERIH      
 DRŽAVAH EU 
 

8.1 Uvod 
 
Glede na to, da se je v Republiki Sloveniji izvajala akcija izpostavljenosti delavcev stirenu, 
me je zanimalo, ali so bile tudi v drugih državah EU opravljene kakršnekoli raziskave  
glede izpostavljenosti delavcev stirenu. 

Podatki internetne strani 
http://www.ttl.fi/Internet/English/Organization/Collaboration/Carex/ so mi dali odgovore tudi 
glede izpostavljenosti delavcev stirenu v nekaterih državah EU.  

8.2 Izpostavljenost delavcev stirenu v 19 članicah EU 

Eden od mednarodnih programov za boj proti raku, ki ga je sofinancirala tudi Evropska 
Unija,  je bil namenjen, da se zberejo podatki o številu delavcev, ki so izpostavljeni 
posameznim rakotvornim snovem in snovem, za katere se sumi, da povzročajo raka v 
posamezni državi, v katerih vrstah dejavnosti se posamezne snovi nahajajo in katere so te 
snovi v posamezni državi.  Na podlagi tega programa je bila v letu 1997 ocenjena poklicna 
izpostavljenost  za leta 1990 - 1993 v 15 državah članicah EU in sicer v Avstriji, Danski, 
Franciji, Grčiji, Irski, Italiji, Luksemburgu, Nemčiji, Nizozemski, Portugalski, Finski, Belgiji, 
Veliki Britaniji, Švedski in v Španiji. V letu 2000 pa je bila ocenjena poklicna 
izpostavljenost za leto 1997 še v Češki, Estoniji, Latviji in Litvi (53). 

Pridobljeni podatki so zbrani v mednarodnem informacijskem sistemu imenovanem 
CAREX (carcinogen exposure). Ta sistem zajema podatke za 139 kemikalij, ki so 
vključene v seznam IARC - mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC-
International Agency for Research on Cancer).  

Ta sistem zajema: 
• vse kemikalije, ki so v skupini 1 rakotvornosti (rakotvorne snovi za človeka),  
• vse kemikalije, ki so v skupini 2A rakotvornosti (snovi, ki so verjetno rakotvorne za 

človeka),   
• izbrane snovi skupine 2B rakotvornosti (snovi, kjer je rakotvorno delovanje mogoče, ni 

pa za to zbranih še dovolj dokazov), svinec, steklena volna, stiren, metil klorid, kobalt, 
pentaklor fenol, ogljikov tetraklorid.   

V ta sistem je vključenih več kot 55 industrijskih panog. Glede na seznam IARC spada 
stiren v skupino 2B in je bil poleg nekaterih drugih kemikalij  izbran, da se tudi zanj 
zberejo  podatki in oceni izpostavljenost delavcev stirenu v vseh 19 državah EU, ki so bile 
vključene v projekt. Ocenjeni podatki so se potem vključili v sistem Carex.  

Rezultat tega projekta glede izpostavljenosti delavcev stirenu po posamezni vrsti 
dejavnosti  in % delavcev, ki so po posamezni dejavnosti izpostavljeni stirenu, glede na 
skupno število delavcev izpostavljenih stirenu je prikazan v tabeli 8.2-1.  
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Tabela 8.2-1: Izpostavljenost delavcev stirenu po dejavnosti v 19 državah EU in odstotek    
 izpostavljenih delavcev stirenu po dejavnosti v 19 državah EU 
 

Zap.
št. 

Vrsta dejavnosti 
 

Št. delavcev v 
 19 državah EU 
izpostavljenih  

stirenu 

% delavcev po 
dejavnosti 
glede na skupno 
št. delavcev 

1 Industrija transportne opreme 121346 29,10 
2 Proizvodnja plastičnih izdelkov 54693 13,10 
3 Konstrukcije 33131 7,94 
4 Industrija kovinskih izdelkov 32616 7,80 
5 Proizvodnja industrijskih kemikalij 21377 5,12 
6 Industrija strojev razen električnih 18563 4,45 
7 Proizvodnja drugih nekovinskih in  

mineralnih izdelkov 
15093 3,60 

8 Proizvodnja drugih kemičnih produktov 14644 3,50 
9 Proizvodnja pohištva  11660 2,79 
10 Prodaja na debelo, posredništvo, 

restavracije  in hoteli 
11400 2,73 

11 Industrija električnih naprav 8883 2,13 
12 Kopenski transport 7765 1,86 
13 Industrija železa in jekla 7181 1,72 
14 Proizvodnja hrane 6512 1,56 
15 Zračni transport 6138 1,47 
16 Sanitarni in podobni servisi 5458 1,30 
17 Vodni transport 4990 1,20 
18 Servis povezan s transportom 4514 1,08 
19 Veterinarski, medicinski in drugi servisi 4196 1,00 
20 Tisk in založništvo 3714 0,89 
21 Izobraževanje 3474 0,83 
22 Druga industrija 3384 0,81 
23 Proizvodnja izdelkov iz gume 2696 0,65 
24 Proizvodnja papirja in papirnih izdelkov 2680 0,64 
25 Industrija fotografske in optične opreme 2605 0,62 
26 Razvojni in raziskovalni inštituti 2030 0,49 
27 Proizvodnja tekstila 1455 0,36 
28 Proizvod. lesa, lesnih izd. in izd. iz plute 1223 0,29 
29 Komunikacije 1006 0,24 
30 Proizvodnja pijače 1016 0,24 
31 Elektro, plinska in industrija pare 743 0,18 
32 Kmetijstvo in lov 480 0,12 
33 Proizvodnja oblačil razen obutve 233 0,06 
34 Bazična industrija  221 0,05 
35 Rudarstvo 170 0,04 
36 Finance, zavarovanje, servis 100 0,02 
37 Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov 25 0,006 
38 Proizvodnja tobaka 14 0,003 
39 Servisi na domu 0 0 

Skupaj 417429 100 
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Iz tabele 8.2-1 je razvidno, da je več kot štiristo tisoč delavcev izpostavljenih stirenu v 19 
državah  EU. Od tega je največ delavcev, skoraj 30 %, izpostavljenih stirenu v industriji 
transportne opreme.  

S 13 % ji sledi proizvodnja plastičnih izdelkov in s skoraj 8 % konstrukcije ter industrija 
kovinskih izdelkov.  

Proizvodnja industrijskih kemikalij je na petem mestu s 5 %. Nato ji sledi še vrsta drugih 
dejavnosti. Raziskava je pokazala tudi, da so delavci izpostavljeni stirenu kar v 38 
različnih dejavnostih, kar pomeni izjemno uporabnost stirena v različnih dejavnostih za 
različne namene. 

Zelo zanimivo je pogledati, kakšna je ocena uporabnosti stirena v posamezni državi, ki je 
sodelovala pri raziskavi. Navedeno je prikazano v tabelah od 8.2-2 do 8.2-4. 
 
Tabela 8.2-2 prikazuje delež delavcev, ki so izpostavljeni stirenu po dejavnosti v Avstriji, 
Češki, Danski, Estoniji, Franciji in Grčiji. Tabela 8.2-3 prikazuje delež delavcev, ki so 
izpostavljeni stirenu po dejavnosti na Irskem, Italiji, Latviji, Luksemburgu, Nemčiji, 
Nizozemski in na Portugalskem in tabela 8.2-4  prikazuje delež delavcev, ki so 
izpostavljeni stirenu po dejavnosti na Finskem, Belgiji, Veliki Britaniji, Švedski, Španiji in v 
Litvi. 
Navedena raziskava je dala tudi odgovore na vprašanja, ki se mi pogosto zastavljajo: 
• Koliko je delavcev, ki so izpostavljeni kemikalijam, 
• Koliko  delavcev, ki so izpostavljeni kemikalijam, je izpostavljenih stirenu, 
• Koliko delavcev je izpostavljenih stirenu in kakšen je ta delež oz.% 

Odgovori na prej zastavljena vprašanja so na voljo v tabelah 8.2.5, 8.2.6 in 8.2.7. Pri 
podajanju števila delavcev so ta števila ocenjena, kot so jih ocenile posamezne države, ki 
so v projektu sodelovale.  

V tabeli 8.2.5 je prikazan ocenjen delež delavcev, ki so izpostavljeni kemikalijam v 19 
državah EU, katere so bile zajete v raziskavo CAREX. Tabela 8.2.6 nam daje odgovor 
glede tistih delavcev, ki so izpostavljeni kemikalijam in so izpostavljeni ravno stirenu.  V 
tabeli 8.2.7 je prikazan ocenjen delež delavcev, ki so izpostavljeni stirenu v posameznih 
državah EU, ki so sodelovale v raziskavi projekta CAREX. Pri podajanju števila delavcev v 
posamezni državi članici EU so se upoštevali podatki iz referata Jukka Takala, ki je 
sodeloval na 54. sestanku odbora glavnih inšpektorjev za delo (54). Ker gre za oceno 
izpostavljenosti delavcev stirenu po posamezni državi EU, so se uporabili ti podatki, ki so 
novejši, saj je bilo nemogoče pridobiti podatke o številu zaposlenih v 19 državah članicah 
EU za leta 1990-1993 oz. za leto 1997.   
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Tabela 8.2-2: Ocenjen odstotek delavcev, ki so izpostavljeni stirenu po dejavnosti v 
Avstriji, Češki, Danski, Estoniji, Franciji in Grčiji 
 
Vrsta dejavnosti 
 države 

Avstrija  
(%) 

Češka 
(%) 

Danska 
(%) 

Estonija 
(%) 

Francija 
(%) 

Grčija  
(%) 

Kmetijstvo in lov     0,95  
Rudarstvo     0,33  
Proizvodnja hrane 2,86 3,48 0,82 7,80  4,40 
Proizvodnja pijače 0,55 0,48 0,05 0,90  0,75 
Proizvodnja tobaka 0,05 
Proizvod. tekstila 0,61 0,63 0,05 0,80 0,63 1,07 
Proizvodnja oblačil 
razen obutve 

0,10 0,11 0,01 0,40  0,32 

Proizvodnja lesa, 
lesnih izdelkov in 
izd. iz plute 

0,19 0,35 0,03 1,30 1,10 0,12 

Proizvodnja 
pohištva  

6,24 6,76 0,73 18,7 4,00 1,53 

Proizvodnja papirja 
in papirnih izdelkov

0,87 0,45 0,08 0,36 1,60 0,56 

Tisk in založništvo 0,49 0,32 2,75 0,36 1,30 0,46 
Proizvodnja 
industrijskih 
kemikalij 

6,50 3,25 0,70 7,80 4,70 2,60 

Proizvodnja drugih 
kemičnih 
produktov 

3,95 2,19 0,65 5,60 7,80 4,92 

Proizvodnja 
izdelkov iz gume 

0,52 0,54 0,06 0,20 1,90 0,21 

Proizvodnja stekla 
in st. izdelkov 

0,02    0,01  

Proizvodnja 
plastičnih izdelkov 

14,50 16,50 1,37 8,60 12,90 14,08 

Proizvodnja drugih 
nekovinskih in 
mineralnih izdelkov

8,83 7,50 1,78 4,40 0,90 8,78 

Industrija železa in 
jekla 

3,90 3,48 0,28 0,70 0,30 0,85 

Bazična industrija  0,06 0,07 0,003  0,20 0,05 
Industrija kovinskih 
izdelkov 

6,06 7,60 27,40 2,30 4,70 3,60 

Industrija strojev 
razen električnih 

2,33 2,76 27,40 1,60 2,50 0,56 

Industrija 
električnih naprav 

1,96 1,25 2,74 0,90 7,30 0,46 

Industrija 
transportne 
opreme 

23,3 31,52 5,38 13,80 7,60 24,59 

Industrija 
fotografske in 
optične opreme 

0,45 0,93 0,17 0,09 1,06 0,11 

Druga industrija 0,68 0,24 0,27 0,36 1,80 0,30 
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Vrsta dejavnosti 
 države 

Avstrija  
(%) 

Češka 
(%) 

Danska 
(%) 

Estonija 
(%) 

Francija 
(%) 

Grčija (%) 

Elektro, plinska in 
industrija pare 

0,32 0,25 0,03 0,72  0,37 
 

Konstrukcije 6,13 3,92 24,60 5,40 5,60 7,51 
Prodaja na debelo, 
posredništvo, rest. 
in hoteli 

 22,77  

Kopenski transport 2,92 2,31 0,36 4,00 2,53 3,88 
Vodni transport 0,32 0,18 0,68 3,15 0,50 9,78 
Zračni transport 1,62 0,40 0,47 3,70 1,30 2,28 
Servis povezan s 
transportom 

1,65 0,40 0,47 2,60 1,30 3,04 

Finance, 
zavarovanje, 
servis 

 0,2  

Komunikacije 0,37 0,22 0,06 0,36  0,43 
Sanitarni in 
podobni servisi 

 0,32  1,60  

Izobraževanje 1,20 0,90 0,20 2,16 0,30 1,81 
Razvojni in 
raziskovalni 
inštituti 

0,59 0,70 0,08 0,85 0,40 0,47 

Veterinarski, 
medicinski in drugi 
servisi 

 

Servisi na domu       
SKUPAJ 100 100 100 100 100 100 
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Tabela 8.2-3: Ocenjen odstotek delavcev, ki so izpostavljeni stirenu po dejavnosti na 
Irskem, Italiji, Latviji, Luksemburgu, Nemčiji, Nizozemski in na Portugalskem 
 
Vrsta dejav. 
 države 

Irska  
(%) 

Italija 
(%) 

Latvija 
(%) 

Luks. 
(%) 

Nemčija
(%) 

Nizoz. 
(%) 

Portugal. 
(%) 

Kmetijstvo in 
lov 

 

Rudarstvo        
Proizvodnja 
hrane 

6,5  7,85 2,29 0,97 4,27 3,49 

Proizvodnja 
pijače

0,66  0,60 0,42 0,28 0,27 0,70 

Proizv. tobaka     0,04 0,02  
Proizv. tekstila 0,30  1,07  0,28 0,25 1,95 
Proizvodnja 
oblačil razen 
obutve 

0,15  0,20  0,004 0,03 0,64 

Proizvodnja 
lesa, lesnih 
izdelkov in izd. 
iz plute 

0,20 0,29 1,34  0,08 0,15 0,64 

Proizvodnja 
pohištva 

1,83 1,24 3,69  1,93 2,24 5,90 

Proizvodnja 
papirja in 
papirnih izdel. 

0,46 0,30 0,27  0,46 0,62 0,62 

Tisk in 
založništvo 

0,91 0,72 0,54 0,62 0,44 1,55 0,99 

Proizvodnja 
industrijskih 
kemikalij 

8,02 2,65 5,31 20,17 6,92 9,46 3,44 

Proizvodnja 
drugih kemičnih 
produktov 

5,18 1,65 3,63 2,49 3,90 3,52 4,93 

Proizvodnja 
izdelkov iz 
gume 

0,61 0,69  2,08 0,50 0,26 0,33 

Proizvodnja 
stekla in st. 
izdelkov 

 0,001   

Proizvodnja 
plastičnih 
izdelkov 

22,90 8,88 6,05 26,82 18,15 16,94 10,02 

Proizvodnja 
drugih 
nekovinskih in 
mineralnih 
izdelkov 

7,11 4,23 3,43 2,70 3,65 3,85 3,82 

Industrija 
železa in jekla 

0,56 3,03 0,94 14,14 2,26 1,26 1,16 

Bazična 
industrija 

 0,05 0,03 0,01 
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Vrsta dejav. 
 države  

Irska  
(%) 

Italija 
(%) 

Latvija 
(%) 

Luks. 
(%) 

Nemčija
(%) 

Nizoz. 
(%) 

Portugal 
(%) 

Ind. kovinskih 
izdelkov 

4,57 12,32 2,96 7,07 4,48 5,70 7,30 

Industrija 
strojev razen 
električnih 

2,13 1,91 1,75 1,25 2,67 1,71 1,19 

Industrija 
električnih 
naprav 

1,42 1,16 1,01 0,61 1,64 1,43 1,03 

Industrija 
transportne 
opreme 

17,05 21,20 38,95 4,37 40,97 25,87 34,8 

Industrija 
fotografske in 
optične opre. 

1,83 0,63 0,20 0,42 0,67 0,42 0,32 

Druga industrija 0,91 0,67 0,67  0,39 5,28 0,32 
Elektro, plinska 
in industrija 
pare 

0,30 0,35 0,67  0,18 0,18 0,20 

Konstrukcije 5,28 16,22 5,17 5,82 3,27 4,30 4,26 
Prodaja na 
debelo, 
posredništvo, 
rest. in hoteli 

 

Kopenski 
transport 

1,72 2,75 3,49 2,08 1,14 2,21 2,25 

Vodni transport 1,67 1,64 2,75 0,42 0,84 1,94 1,73 
Zračni transport 3,86 1,75 0,47 4,16 1,14 2,71 3,28 
Servis povezan 
s transportom 

1,12 0,99 2,89 0,42 1,34 0,82 1,46 

Finance, zav., 
servis 

 

Komunikacije 0,41 0,38 0,34 0,21 0,25 0,42 0,33 
Sanitarni in 
podobni servisi 

 6,82      

Izobraževanje 1,47 0,93 2,55 0,61 0,68 1,29 2,11 
Razvojni in 
raziskovalni 
inštituti 

0,82 0,26 1,21 0,83 0,42 1,00 0,73 

Veterinarski, 
medicinski in 
drugi servisi 

 6,34      

Servisi na domu
SKUPAJ 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabela 8.2-4: Ocenjen odstotek delavcev, ki so izpostavljeni stirenu po dejavnosti na 
Finskem, Belgiji, Veliki Britaniji, Švedski, Španiji in v Litvi 
 
Vrsta dejav. 

 države 
Finska 
(%) 

Belgija 
(%) 

Vel.Br. 
(%) 

Švedsk 
(%) 

Španija 
(%) 

Litva 
(%) 

Kmetijstvo in lov       
Rudarstvo       
Proizvodnja hrane  2,60 2,63 2,24 3,92 10,00 
Proizvodnja pijače 0,35 0,45 0,14 0,50 0,85 
Proizvodnja tobaka  0,001 0,004  0,01  
Proizvodnja tekstila  0,55 0,37 0,13 0,50 1,50 
Proizvodnja oblačil  
razen obutve 

 0,08 0,10 0,01 0,10 0,31 

Proizvodnja lesa, lesnih 
izdelkov in izd. iz plute 

 0,16 0,18 0,30 0,24 0,76 

Proizvodnja pohištva  6,09 2,40 3,18 1,27 5,92 6,60 
Proizvodnja papirja in 
papirnih izdelkov 

6,09 0,48 0,60 1,42 0,50 0,50 

Tisk in založništvo  0,55 0,84 0,69 0,55 0,45 
Proizvodnja industrijskih 
kemikalij 

 15,90 4,90 4,00 6,93 4,17 

Proizvodnja drugih 
kemičnih produktov 

1,57 1,58 4,30 2,87 1,83 3,14 

Proizvodnja izdelkov iz 
gume 

 0,22 0,50 0,35 0,66 0,10 

Proizvodnja stekla in st. 
izdelkov 

 0,02 0,01  0,01  

Proizvodnja plastičnih 
izdelkov 

16,16 12,00 16,5 8,27 10,70 11,24 

Proizv. drugih nekov. in 
mineralnih izdelkov 

 4,33 2,84 3,23 6,10 12,30 

Industrija železa in jekla  2,75 0,66 2,20 1,80 0,10 
Bazična industrija   0,05 0,07 0,04 0,03  
Industrija kovinskih 
izdelkov 

 4,35 3,57 4,44 5,10 2,20 

Industrija strojev razen 
električnih 

 1,17 2,73 2,29 1,25 2,00 

Industrija električnih 
naprav 

 0,83 1,32 0,97 0,57 1,40 

Industrija transportne 
opreme 

61,00 38,20 39,70 49,60 38,70 20,00 

Industrija fotografske in 
optične opreme 

 0,47 0,67 0,73 0,33 0,72 

Druga industrija  0,53 0,67 0,19 1,00 0,27 
Elektro, plinska in 
industrija pare 

 0,14 0,15 0,19 0,12 0,85 

Konstrukcije 6,09 2,40 4,19 3,20 5,50 6,80 
Prodaja na debelo, 
posredništvo, rest. in 
hoteli 

 

Kopenski transport  1,65 1,80 2,22 2,30 3,20 
Vodni transport  1,13 1,60 3,00 0,67 3,00 
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Vrsta dejavnosti 
 države 

Finska 
(%) 

Belgija 
(%) 

Vel.Br. 
(%) 

Švedska 
(%) 

Španija 
((%) 

Litva 
(%) 

Zračni transport  1,79 2,20 2,37 1,20 0,72 
Servis povezan s 
transportom 

 1,36 1,00 0,84 1,45 1,80 

Finance, zavar., servis       
Komunikacije  0,28 0,33 0,42 0,16 0,36 
Sanitarni in podobni 
servisi 

 

Izobraževanje 1,50 1,30 1,13 1,20 1,05 2,77 
Razvojni in raziskovalni 
inštituti 

1,50 0,40 0,80 1,23 0,38 1,80 

Veterinarski, medicinski 
in drugi servisi 

 

Servisi na domu       
SKUPAJ 100 100 100 100 100 100 

Če pogledamo uporabnost stirena po posamezni državi, vidimo, da se uporabnost glede 
na dejavnost po državah članicah EU zelo razlikuje. 
 
Tabela 8.2-5: Ocenjen % delavcev, ki so izpostavljeni kemikalijam v 19 državah EU 
Zap.št. Država Št. delavcev  Skupno št. delavcev 

izpostavljenih 
kemikalijam  

% delavcev 
izpostavljenih 
kemikalijam  

1 Litva 1.438.000 597.346 41,5 
2 Estonija 594.300 236.766 39,8 
3 Češka 4.733.000 1.804.373 38,1 
4 Danska 2.692.500 883.485 32,8 
5 Latvija 1.006.900 321.750 31,9 
6 Nemčija 36.172.000 11.060.414 30,6 
7 Avstrija 3.798.400 1.052.100 27,7 
8 Finska 2.385.000 651.586 27,3 
9 Grčija 4.103.900 1.118.413 27,2 
10 Švedska 4.234.000 1.071.222 25,3 
11 Italija 22.133.000 5.555.365 25,1 
12 Francija 24.630.900 5.977.163 24,3 
13 Portugalska 5.127.700 1.221.263 23,8 
14 Velika Britan. 27.820.800 6.603.716 23,7 
15 Španija 17.295.900 3.976.558 23,0 
16 Belgija 4.070.400 914.124 22,5 
17 Luksemburg 293.400 63.084 21,5 
18 Irska 1.836.000 389.615 21,2 
19 Nizozemska 7.935.000 1.364.892 17,2 

Skupaj 172.301.100 44.863.235 povpr. 26,0 

Iz tabele 8.2-5 je razvidno, da je v Litvi po ocenjenih vrednostih več kot 40% delavcev 
izpostavljenih kemikalijam, sledita Estonija in Češka, medtem ko je na petem mestu 
Latvija z več kot 30 % izpostavljenih. Iz navedenega bi lahko zaključili, da je v novih 
članicah EU, ki so pristopile v EU 2004, višji odstotek delavcev izpostavljenih kemikalijam, 
kot v starih članicah EU.   
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Tabela 8.2-6  : Ocenjen % delavcev, ki so izpostavljeni stirenu računano na število 
delavcev, ki so izpostavljeni kemikalijam 
Zap.št. Država Št. delavcev  

Izpostavljeni  
kemikalijam 

Skupno št. 
delavcev izp. 
stirenu 

% izpost. 
 stirenu 

1 Danska 883.485 36464 4,13 
2 Italija 5.555.365 66199 1,19 
3 Belgija 914.124 10120 1,1 
4 Nemčija 11.060.414 110120 0,99 
5 Nizozemska 1.364.892 12037 0,88 
6 Švedska 1.071.222 9277 0,87 
7 Francija 5.977.163 50058 0,84 
8 Velika Britanija 6.603.716 53824 0,8 
9 Češka 1.804.373 14148 0,78 
10 Luksemburg 63.084 481 0,76 
11 Španija 3.976.558 27568 0,7 
12 Avstrija 1.052.100 6170 0,59 
13 Portugalska 1.221.263 6576 0,54 
14 Irska 389.615 1970 0,51 
15 Finska 651.586 3280 0,5 
16 Estonija 236.766 1112 0,47 
17 Latvija 321.750 1489 0,46 
18 Grčija 1.118.413 4303 0,39 
19 Litva 597.346 2232 0,37 

Skupaj 44.863.235 417.428 povprečje 0,93 

Tabela 8.2.7 : Ocenjen % delavcev, ki so izpostavljeni stirenu v 19 državah EU 
Zap.št. Država Št. delavcev 

 
Skupno št. delavcev izp. 

stirenu 
% izpostavlj. 

stirenu 
1 Danska 2.692.500 36464 1,35 
2 Nemčija 36.172.000 110120 0,31 
3 Italija 22.133.000 66199 0,30 
4 Češka 4.733.000 14148 0,30 
5 Belgija 4.070.400 10120 0,25 
6 Švedska 4.234.000 9277 0,22 
7 Francija 24.630.900 50058 0,20 
8 Velika Britanija 27.820.800 53824 0,19 
9 Estonija 594.300 1112 0,19 
10 Luksemburg 293.400 481 0,16 
11 Avstrija 3.798.400 6170 0,16 
12 Španija 17.295.900 27568 0,16 
13 Nizozemska 7.935.000 12037 0,15 
14 Litva 1.438.000 2232 0,15 
15 Latvija 1.006.900 1489 0,15 
16 Finska 2.385.000 3280 0,14 
17 Portugalska 5.127.700 6576 0,13 
18 Irska 1.836.000 1970 0,11 
19 Grčija 4.103.900 4303 0,10 

Skupaj 172.301.100 417.428 povprečje 
0,24 
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Iz tabele 8.2-6  št. vidimo, da od delavcev, ki so izpostavljeni kemikalijam, je daleč največ
danskih delavcev izpostavljenih stirenu. Sledi Italija s 1,19 %, Nemčija z 1,1 %, medtem 
ko imajo vse ostale države manj kot 1 % izpostavljenih.  

Če primerjamo 19 držav EU, ki so bile vključene v projekt, glede števila izpostavljenih 
delavcev stirenu glede skupnega števila zaposlenih v vsaki posamezni državi, vidimo, da 
je zopet največ delavcev izpostavljenih stirenu na Danskem. Sledijo države Nemčija, 
Italija in Češka. 
 
8.3 Zaključek 
 
Raziskava izpostavljenosti delavcev stirenu, ki je potekala v 19 članicah EU je pokazala, 
da  je v teh državah izpostavljenih stirenu več kot štiristo tisoč delavcev, kar predstavlja 
0,24 % zaposlenih. Raziskava je pokazala tudi, da je skoraj 30 % delavcev, ki so 
izpostavljeni stirenu, izpostavljenih stirenu v industriji transportne opreme. Pri proizvodnji 
transportne opreme običajno nastajajo v delovnem okolju najvišje emisije stirena, zato je 
izjemno pomembno, da delavci dosledno upoštevajo varnostne ukrepe. Navedena 
raziskava je tudi pokazala, da je v 19 državah EU povprečno izpostavljenih 26 % delavcev 
tistim kemikalijam, katere so razvrščene v prvo skupino rakotvornosti, skupino 2A 
rakotvornosti in sedem izbranih snovi skupine 2B. Glede na to, da je kemikalij, ki so 
najbolj škodljive za zdravje, samo 139, kemikalij, ki so na trgu, pa je čez 100.000, lahko 
zaključimo, da je odstotek delavcev, ki so izpostavljeni kemikalijam, še mnogo večji.   

Pri izvajanju akcije nadzora delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, je bilo ugotovljeno, da je 
v Republiki Sloveniji izpostavljenih stirenu 1461 delavcev, kar predstavlja 0,17 % vseh 
zaposlenih. Pri tem je bilo upoštevamo, da je bilo konec leta 2007 v Republiki Sloveniji 
853999 delavcev. Če odstotek zaposlenih, ki so izpostavljeni stirenu v Republiki Sloveniji, 
umestimo v tabelo 8.2.7, kjer je ocenjen % delavcev, ki so izpostavljeni stirenu v 19 
državah EU, vidimo, da lahko Slovenijo uvrstimo na 10. mesto. Ker zagotovo v akcijo 
nadzora niso bili vključeni vsi delodajalci, pri katerih so delavci izpostavljeni stirenu, lahko 
sklepamo, da so slovenski delavci v tisti polovici držav, kjer je višji odstotek delavcev 
izpostavljenih stirenu.   

Dejavnosti, v katerih so slovenski delavci izpostavljeni stirenu, se lahko primerjajo z 
dejavnostmi, v katerih so tudi delavci v drugih evropskih državah izpostavljeni stirenu. 
Raziskava je pokazala, da so evropski delavci izpostavljeni stirenu kar v 38 različnih 
dejavnostih, kar kaže na izjemno uporabnost stirena v različnih dejavnostih in za različne 
namene. Izredno razširjenost uporabe stirena v Republiki Sloveniji je pokazala tudi akcija 
nadzora delavcev, ki so izpostavljeni stirenu. 
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9. BIOLOŠKI MONITORING 
 

9.1 Zgodovina in strategija Evropske unije glede biološkega monitoringa in 
bioloških mejnih vrednosti  
 
9.1.1 Uvod 
Že več desetletij so razviti poklicni standardi za kemijske snovi v delovnem okolju kot 
preventivno orodje v poklicni higieni in medicini. Znanstveni začetki segajo v leto 1886, ko 
je nemški mikrobiolog Karl Bernhard Lehmann prvi izvedel sistematično študijo 
izpostavljenih delavcev nekaterim poklicnim toksičnim snovem. V letu 1938 so bili  v 
Nemčiji uveljavljeni standardi za poklicno izpostavljenost približno 100 substancam. V 
Združenih državah Amerike je bil v letu 1942 sestavljen prvi začasni spisek z 8 snovmi in 
prvi uradni spisek z mejnimi vrednostmi je bil izdan v letu 1946. 

V letu 1953 je Oettel poskušal poenotiti evropski spisek standardov, toda ni uspel. 
Posledica temu je bila, da so morale evropske države začeti uporabljati ameriški spisek 
mejnih vrednosti. V letu 1958 je začela Nemčija razvijati svoj lasten spisek z MAK 
vrednostmi, ki se je kasneje uporabljal bodisi v celoti ali delno. Navedeni spisek so 
uporabljale tudi sosednje države, kot npr. Avstrija, Švica, Nizozemska, Švedska. Kakorkoli, 
razlike v industriji, socialni in zakonski strukturi evropskih držav so ovirale odobritev 
enotnega evropskega spiska poklicnih standardov.  
 
9.1.2 Začetek razvoja bioloških mejnih vrednosti 
Razvoj na področju analizne kemije, toksokinetike in toksodinamike je zagotovil novo pot 
monitoringu toksičnosti in biološkega medija. Prvi uradni seznam bioloških mejnih 
vrednostih je bil v letu 1974, kjer so bile mejne vrednosti zbrane v brušuri TLV (Threshold 
Limit  Values – mejne vrednosti). V tej brošuri je tudi zapisano, da se meritve substanc, ki 
so jim izpostavljeni delavci, lahko izvajajo z analizo krvi, urina, las, nohtov, telesnega tkiva, 
izločkov in izdihanega zraka ali s količino metabolitov v tkivih in tekočinah. V Nemčiji so 
bile določene z MAK spiskom v letu 1981 (Biološke mejne vrednosti, »BAT«) prve tri 
biološke mejne vrednosti in sicer za svinec, toluen in trikloretilen. V letu 1982 pa je bilo 
tem biološkim vrednostim dodanih še 5 substanc in sicer kadmij, živo srebro, diklormetan, 
halotan (C2HBrClF3 -2 brom 2klor 1,1,1, 3 fluoroetan) in perkloretilen.  

Prvi ameriški biološki indeksi izpostavljenosti (Biological Exposure Indices - BEIs) so bili 
izdani v letu 1984. V tem obdobju je tudi začetek obsežne diskusije o bioloških standardih. 
Naveden ameriški spisek BEI je zajemal 41 substanc in nemške BAT vrednosti, ki 
zajemajo 78 substanc. 
 
9.1.3 Razvoj mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti v Evropski uniji  
Z večanjem integracije Evropske unije (EU) je nastala potreba po harmonizaciji 
nacionalnih standardov za delovna mesta, glede na to, da je Evropska unija odstranila 
trgovske ovire med državami članicami. 
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Posebno Direktiva sveta 80/1107/EEC, dopolnjena z Direktivo Sveta 88/642/EEC, uvaja 
mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost. Ta direktiva zajema dve vrsti mejnih 
vrednosti za poklicno izpostavljenost in sicer zavezujoče mejne vrednosti (Binding Limit 
Values - BLVs) in indikativne mejne vrednosti (Indicative Limit Values - ILVs). Slednja 
direktiva vključuje običajne mejne vrednosti, ki so odraz ocen, ki temeljijo na znanstvenih 
podatkih. 

Prvi spisek indikativnih mejnih vrednosti je bil uveden z Direktivo Komisije 91/322/EEC. 
Teh indikativnih mejnih vrednosti je bilo za 27 kemikalij (ali skupin kemikalij), ki so bile 
predlagane s strani Komisije in s katerimi so soglašale tudi države članice na podlagi 
predhodnih nacionalnih stališč. V letu 1995 je komisija ustanovila Znanstveni odbor za 
omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem. Znanstveni odbor sestavljajo 
eksperti na področju toksikologije, epidemiologije, medicine dela, delovne higiene in 
analitske kemije. Glavna naloga tega odbora (Scientific Committee on Occupational 
Exposure Limits – SCOEL, prej se je imenoval Znanstveno ekspertna skupina  »Scientific 
Expert Group« - SEG) je pregledati ustrezno znanstveno dokumentacijo na področju 
toksikologije in na drugih ustreznih področjih kemikalij in priporočati Komisiji mejne 
vrednosti poklicne izpostavljenosti. V letu 2000 je Evropska unija izdala seznam 62 
kemičnih substanc z mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti. 

V tem obdobju so spoznali, da z biološkim monitoringom pomembno zaščitimo zdravje 
delavcev. Za natančno analizo delovnih mest je potrebno upoštevati tako meritve 
kemičnih škodljivosti kakor tudi biološki monitoring. 

Časovno zaporedje korakov implementacije mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti je 
prikazana na sliki 9.1.3-1. 
 

1980  1988  1989  1990               1995         1997                   2004 
----------- 
 

Revizija biološkega 
monitoringa 

 
EUR 19253«Metodologija               
določevanja  
mejnih vrednosti poklicne     
izpostavljenosti 

 
Sklep komisije 95/320/EC ustanovitev  
Znanstvenega odbora za omejitve poklicne  

 izpostavljenosti kemičnim snovem 
 

Direktiva sveta 90/394/EEC zaščita delavcev  pri 
rakotvornih snoveh 

Direktiva sveta 89/391/EEC uvaja varnostne in zdravstvene 
ukrepe za delavce 

 
Direktiva sveta 88/642/EEC dopolnjuje direktivi z leta 1980 

Direktiva sveta 80/1107/EEC varuje delavce pred tveganji pri izpostavljenosti 
kemikalijam, fizikalnim in biološkim agensom pri delu 

 
Slika 9.1.3-1: Implementacija mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti 
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9.1.4 Prehajanje kemikalij skozi kožo in vpliv na biološki monitoring 
Penetracija komponent skozi kožo ima lahko sistemsko toksični učinek. Učinkovita zaščita 
proti penetraciji pa mora temeljiti na analitičnem monitoringu samega delovnega mesta. 
Zato je potrebno še posebno pozornost posvetiti uporabi osebne varovalne opreme za 
zaščito telesa, t.j. da se bodo uporabljali dolgi rokavi pri obleki in čepica za lase.  
 
9.1.5 Strategija Evropske unije glede biološkega monitoringa 
Znanstveni napredek glede biološkega monitoringa pri izpostavljenosti kemikalijam je 
privedel tudi do procesa uveljavljanja pravnih okvirjev za urejanje te problematike.  

Direktiva Evropske komisije 95/320/EC z 12.7.1995, s katero se je ustanovil Znanstveni 
odbor za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (SCOEL), je od tega odbora 
zahtevala, da daje komisiji priporočila glede mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti in 
biološke mejne vrednosti. Te vrednosti temeljijo na znanstvenih podatkih, pri katerih je 
potrebno podati za posamezno kemikalijo vrednosti za: 
- 8 urno časovno-utežno povprečje (time weighted average – TWA), 
- kratkotrajne vrednosti izpostavljenosti /kratkotrajni limit (short term limit – STEL), 
- biološke mejne vrednost. 

V letu 1999 je SCOEL izdal metodologijo za določanje mejnih vrednosti poklicne 
izpostavljenosti. Ta zajema prvo definicijo bioloških mejnih vrednosti, kjer je določeno, da 
se z biološkim monitoringom izvajajo meritve substanc in/ali metabolitov v biološkem 
mediju in meritve bioloških učinkov, ki jih povzroča substanca. Biološke mejne vrednosti 
(BLV) so referenčne vrednosti za oceno potencialnega zdravstvenega tveganja. Te ocene 
temeljijo na razpoložljivih znanstvenih podatkih. Koncentracija izpostavljenosti je 
ekvivalentna BLV, kjer ni škodljivega učinka na zdravje zaposlenih, če delavci delajo pod 
normalnimi delovnimi pogoji (8ur/dan, 5 dni/teden). Navadno OEL in BLV temeljijo na 
podobni količinski zunanji izpostavljenosti, v tem primeru  BLV podaja srednjo vrednost 
skupine. V primeru visokega zdravstvenega vpliva posamezne visoke koncentracije bo 
biološki monitor pokazal zgornjo mejo za posamezno osebo, odvisno od njene dovzetnosti. 

S sklepom z dne 12.7.1995 je torej Evropska komisija ustanovila Znanstveni odbor za 
omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (SCOEL), ki daje nasvete glede 
mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost (OELs - MV) in za biološke mejne vrednosti 
(BLVs - BAT). 
Znanstveni odbor za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (SCOEL) je 
predlagal Evropski komisiji biološko mejno vrednost za neorganski Pb v krvi, ki ga je 
Evropska komisija tudi sprejela in znaša 30µg Pb/100 ml krvi. Prav tako je znanstveni 
odbor že razpravljal o številnih komponentah za določitev bioloških mejnih vrednosti in 
postavljena je bila splošna strategija glede zdravstvenega temelja bioloških mejnih 
vrednosti. 

Znanstveni odbor je Evropski komisiji predlagal, da se kemikalije, katere lahko prehajajo 
skozi kožo, prioritetno vključijo za določitev bioloških mejnih vrednosti. 

Cilj Evropske komisije je odstraniti nacionalno zakonodajo glede varnosti in zdravja pri 
delu  in sprejeti enotno zakonodajo EU na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Glede izboljšanja predpisov na področju kemičnih substanc je bil pokazan visok politični 
interes in prioriteta, kar je opredeljeno tudi v  »Beli knjigi Evropske unije «. 
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9.1.6 Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti (OELs - MV) in biološke mejne 
vrednosti (BLVs - BAT) 
Biološke mejne vrednosti prikazujejo stopnjo izpostavljenosti delavcev posameznim 
inhaliranim kemikalijam glede na posamezne mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti. 

Izjemoma se biološki monitoring uporablja za substance, pri katerih mejna vrednost 
poklicne izpostavljenosti služi kot zaščita proti ne-organskim učinkom (draženje ali dihalne 
motnje) ali za substance, pri katerih se zahteva biološki monitoring zaradi prehajanja 
substance skozi kožo. 

Biološki monitoring ne indicira ostre razlike med nevarno in ne – nevarno izpostavljenostjo. 
Zaradi biološkega nihanja je mogoče, da so posamezne meritve biološkega monitoringa 
presežene brez povečanega tveganja za zdravje. Če so meritve vzorcev biološkega 
monitoringa pri posameznem delavcu ali skupini delavcev pokazale, da so presežene 
biološke mejne vrednosti, je potrebno ugotoviti vzrok, zakaj je do teh prekoračitev prišlo in 
izvesti primeren sanacijski program za zmanjšanje izpostavljenosti. 

Biološki monitoring se lahko izvede za delavce, ki so izpostavljeni več kot 8 ur dnevno ali 
5 dni na teden z ekstrapolacijo toksikinetičnih in toksidinamičnih podatkov. Posebno 
pozornost je potrebno položiti tudi ustreznemu času vzorčenja.  
 

9.2 Teoretične osnove glede biološkega monitoringa 
 
9.2.1 Uvod 
V Republiki Sloveniji nimamo predpisa, ki bi zajemal pravila za določitev koncentracije 
nevarnih substanc, njihovih metabolitov in drugih indikatorjev v biološkem materialu 
delavcev in predpisanega postopka glede ocene vzetih vzorcev s strani medicine dela. 
Nekatere druge evropske države imajo izdelane postopke glede izvajanja biološkega 
monitoringa v obliki smernic ali v obliki tehničnih navodil.  Zato bo v nadaljevanju podanih 
nekaj teoretičnih osnov o biološkem monitoringu in napotkov za ustrezno izvajanje 
biološkega monitoringa delavcev, ki so izpostavljeni stirenu. 
5. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 56/99, 64/01) delodajalca 
zavezuje, da je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. Delodajalci 
morajo zagotoviti  in vzdrževati varno in zdravo delovno okolje ter zagotoviti, da delavci pri 
opravljanju svojega dela ne bodo izpostavljeni nevarnostim na delovnem mestu. Zato je 
biološki monitoring eden od obveznostih, ki jih mora zagotoviti delodajalec. Biološki 
monitoring je potrebno obvezno izvajati, če so delavci na delovnem mestu izpostavljeni 
svincu, oziroma kadar pooblaščeni zdravnik na podlagi zdravstvene ocene tveganja 
ugotovi, da so delavci pri delu izpostavljeni tistim nevarnim kemičnim snovem, za katere je 
uvedena zavezujoča mejna vrednost iz priloge II. Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS št. 100/01, 39/05 in 
53/07). Zato mora pooblaščeni zdravnik v zdravstveno oceno tveganja na delovnem 
mestu vključiti tudi biološki monitoring. Rezultat biološkega monitoringa lahko pripelje do 
ocene pogojev, ki se nanašajo na delovno okolje. 
 
9.2.2 Definicije 
9.2.2.1. Biološki monitoring 

Biološki monitoring je preiskava biološkega materiala vzetega delavcem za določitev 
nevarnih substanc, njihovih metabolitov ali njihovih biokemičnih parametrov ali parametrov 
biološke učinkovitosti. Namen je zabeležiti izpostavljenost in zdravstveno tveganje za 
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delavce v primerjavi s primerjalnimi vrednostmi neizpostavljenih delavcev in zagotoviti 
primerne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti in zdravstvenega tveganja.  

Biološka mejna vrednost (BAT) pomeni opozorilno raven nevarne kemične snovi in 
njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihanem zraku, ne glede na to, ali je 
nevarna kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo. Je 
torej mejna vrednost nevarnih kemičnih snovi in/ali njenih metabolitov oziroma bioloških 
učinkov, nastalih zaradi delovanja te snovi v organizmu. Določamo jo v biološkem vzorcu 
delavca, ki je poklicno izpostavljen nevarnim kemičnim snovem polni delovni čas in v 
določenem referenčnem obdobju. 

Biološka mejna vrednost predstavlja vsebnost toksične substance ali metabolita v 
biološkem materialu in: 
- omogoča oceno notranje doze izpostavljenosti in tveganje pri posamezniku ali skupini, 
- upošteva inter  – in intraindividualne razlike v privzemu, razdelitvi in izločanju, 
- omogoča oceno celotne zunanje izpostavljenosti (zrak, hrana, itd.)- integralna doza      
 (odmerek), 
- upošteva fizične obremenitve pri delu, 
- ima prednost pri oceni učinkov na zdravje, 
- upošteva individualno obnašanje posameznega delavca pri delu. 

Oceno tveganja podajamo na osnovi informacij o: 
- poteku vnosa in privzema (biotransformacija), 
- kritičnem organu, kritični koncentraciji in kritičnih efektih, 
- akumulaciji (razpolovna doba –t /2), 
- metabolnem modelu, ki omogoča oceno vsebnosti v biološkem materialu in kritičnem        

organu. 

Razpolovna doba razgradnje/izločanja snovi v organizmu je pomembna zato, da vemo, 
kdaj moramo odvzeti biološki material: 
- takoj po izpostavljenosti – hitra razpolovna doba (npr. trikloretilen..), 
- konec delovnega dne (toluen, ksilen, benzen, trikloretan, CO, CS2..), 
- konec delovnega tedna  (Cu, Mn, As, Hg, Pb, Cd,..). 

Definicije mejnih vrednosti imajo precej pomanjkljivosti:  
- v različnih državah imajo različne vrednosti, 
- ne veljajo za delavce, ki so posebno občutljivi, 
- ne veljajo za delavce, ki imajo zdravstvene motnje, 
- ne veljajo za nosečnice, 
- ne veljajo za dela v posebnih razmerah (visoka temperatura, težko fizično delo), 
- ne veljajo za kadilce, alkoholike, 
- veljajo za čiste snovi, običajno pa so delavci izpostavljeni več snovem hkrati. 

Zgodnji biološki učinki ali prizadetosti funkcije in klinična simptomatika so povezani z 
biološkimi mejnimi vrednostmi le občasno. Biološka mejna vrednost je lahko v razkoraku s 
prizadetostjo zdravja.  

Biološki monitoring in biološka mejna vrednost ne izključujeta analize zraka v delovnem 
prostoru, s katero potrdimo izpostavljenost kemičnim škodljivostim na delovnem mestu, 
kot tudi učinkovitost tehničnih ukrepov, da bi zmanjšali onesnaženje delovnega mesta. 
Samo z biološkim monitoringom lahko ocenimo notranjo dozo kemične škodljivosti, do 
katere je prišlo prek vseh možnih načinov vnosov v organizem in ob upoštevanju 
individualnih razlik in ki so jim direktno sorazmerni škodljivi učinki na zdravje izpostavljenih 
delavcev. 

V biološkem monitoringu se ocenjuje specifični kazalnik za toksično snov, ki je povzročila 
neželjen učinek, zdravstvena analiza pa potrjuje motnje ali izražene učinke na zdravje z 
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biokemičnimi, hematološkimi ali drugimi analizami, ki večinoma niso specifične za 
toksično snov, ampak so le odraz obstoječega zdravstvenega stanja. 

Temeljna je analiza okolja (koncentracija snovi v zraku), biološki monitoring je le 
dopolnilo, če je to potrebno, ker je vsak poseg v organizem bolj ali manj tvegan (odvzem 
npr. krvi). 

Mejne vrednosti veljajo izključno za čiste snovi. Dejanska situacija v delovnem okolju je 
največkrat zmes več škodljivih snovi, ki lahko med seboj delujejo sinergično (sodelujejo 
med seboj), antagonistično (nasprotujejo si med seboj), aditivno (učinki se seštevajo), ali 
celo potencirajo, lahko pa delujejo tudi neodvisno.   

Poznamo dve metodi biološkega monitoringa, ki se uporabljata za določitev 
izpostavljenosti in/ali tveganja za zdravje: 
1. Določitev substance ali njenih metabolitov v biološkem materialu (monitoring 
biološke izpostavljenosti) 
Večina metod spada v to skupino, kjer se običajno vzorči kri, urin ali redko izdihani zrak. 
Metoda je lahko specifična za posamezno substanco ali splošna za skupino substanc. 
Stopnja določitve lahko odraža izpostavljenost veliki časovni izpostavljenosti, odvisno od 
kinetike substance, vključenega medija in časa vzorčenja. 

2. Merjenje bioloških učinkov (monitoring biološkega učinka) 
Ta vključuje merjenje parametrov biološke reakcije.  

9.2.2.2. Biološki material  

Pod biološki material se razume povprečen vzorec krvi, urina, maščevja ali izdihanega 
zraka, ki se analizira na testni parameter. Izbira biološkega materiala je odvisna od 
kinetičnega faktorja, načina zbiranja vzorca in možnosti kontaminacije vzorca. 

Kri 
Kri je glavni prenosnik za transport in distribucijo večine aktivnih substanc in njihovih 
metabolitov, ki jih najdemo v krvi. Biološki material, kri, je uporaben za anorganske 
kemikalije in za organske kemikalije, ki imajo slab metabolizem in imajo zadosti dolgo 
razpolovno dobo. 

Urin
Zbiranje urina je lažje, manj nasilno in boljše sprejeto s strani delavcev. Običajno je 
primeren za vodotopne metabolite organskih substanc in za nekatere anorganske 
substance. Vzorčenje konec izmene je primerno za substance, ki se hitro izločajo, kot so 
topila; 24-urni vzorec (čeprav se redkokdaj zbira) je lahko v določenih primerih bolj 
verodostojen. Koncentracija substance v urinu bo odvisna od deleža produkcije urina, in 
korekcija rezultatov temelji na bazi kreatininske koncentracije ali gostote, ki je lahko 
potrebna. Potrebno je paziti, da pri zbiranju vzorca ne pride do kontaminacije vzorca in pri 
tem do izvora napak. 

Dihanje
Analiza izdihanega zraka se lahko uporabi za oceno izpostavljenosti za lahko hlapne 
organske substance (topila), čeprav se manj uporablja kot npr. kri ali urin. Metoda ni 
nasilna, toda vključuje tveganje za zunanjo kontaminacijo. Koncentracija bo lahko nihala 
odvisno od tega kdaj se bo izvajala meritev: ali na koncu vdiha alveornega zraka ali med 
mešanim vdihom zraka (pri normalnem dihanju). Čas vzorčenja je zelo odločilen v 
določevanju, ali meritve odražajo trenutno izpostavljenost ali izpostavljenost prejšnjega 
dne. Na koncentracijo lahko vpliva tudi nihanje fizioloških faktorjev. 

Katerikoli medij bomo izbrali, je pomembno, da uvedemo strategijo vzorčenja, ki temelji na 
poznavanju težav kinetičnih bioloških markerjev. 
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9.2.2.3 Testni parameter (karakteristični pokazatelj) 

Testni parameter je posebna kemijska substanca ali biološki indikator, čigar je določena 
vsebina ali količina v biološkem materialu. Testni parameter, ki je primeren za biološki 
monitoring mora biti zanesljiv, imeti mora veliko občutljivost in pokazati mora 
izpostavljenost in/ali obremenitev, ki jo povzročajo nevarne kemične snovi. Izbira 
primernega testnega parametra zahteva specialistično poznavanje področja medicine 
dela. 
 
9.2.2.4 Analitski postopki 

Posebno pozornost moramo posvetiti tako pred-analizi (zbiranje vzorcev, transport in 
skladiščenje) kakor tudi analitskim metodam, ki bodo zagotavljale natančnost. 

Oba aspekta biološkega monitoringa se morata upoštevati pri izdelavi ustreznega 
varnostnega programa. Primeren vzorec se mora zbrati, pri čemer je potrebno upoštevati 
primeren čas vzorčenja, brez možnosti dekontaminacije. Za vzorčenje je potrebno 
uporabiti tudi ustrezno embalažo. Zabeležiti je potrebno, kdo je dal vzorec, čas 
izpostavljenosti, vir izpostavljenosti in čas vzorčenja. Analitske metode, ki se uporabljajo v 
laboratoriju, morajo zagotavljati natančnost, občutljivost in specifičnost potrebe po izdelavi 
rezultatov skladnih za biološki monitoring. 

Celotna analitska metoda vključuje: 
- pred analitsko fazo, 
- analitsko fazo, 
- po analitsko fazo z oceno rezultatov medicine dela. 

Elaborat in testni analitski postopki v Republiki Sloveniji niso izdelani, medtem ko imajo 
nekatere evropske države testne analitske postopke natančno izdelane, kot. npr. Nemčija,  
v »Analyses in biological material«, ki jih je izdelal zakonodajni svet komisije za raziskavo 
nevarnih delovnih snovi Nemškega razvojnega združenja. 
 
9.2.2.5 Ocenjene vrednosti 

Biološke mejne vrednosti (BAT), ki so v Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji 
zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS, št. 100/01 in št. 39/05), se 
upoštevajo pri ocenjevanju analiznih rezultatov. Če katera od teh vrednosti ni na voljo, se 
primerjajo analitski rezultati s priporočenimi vrednostmi v specialni literaturi. 
 
9.2.3 Razlogi, nameni in cilji 
9.2.3.1 Razlogi za biološki monitoring 

1.) Biološki monitoring je vedno potreben, ko: 
a.) so delavci izpostavljeni svincu ali njegovim spojinam, 
b.) kadar pooblaščeni zdravnik na podlagi zdravstvene ocene tveganja ugotovi:  
• da je izpostavljenost delavca nevarnim kemičnim snovem takšna, da se ugotovljena 

bolezen ali znaki bolezni lahko pripišejo izpostavljenosti, 
• da obstaja verjetnost, da se bolezen ali znaki bolezni lahko pojavijo pod posebnimi 

pogoji dela, 
• da diagnostični postopek ne predstavlja tveganja za zdravje delavca in  
• da so delavci pri delu izpostavljeni tistim nevarnim kemičnim snovem, za katere je 

uvedena zavezujoča mejna vrednost iz priloge II. Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS št. 100/01 in št. 
39/05)  
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Biološki monitoring se lahko izvede tudi pri delavcih pred nastopom dela, ki se zabeleži 
kot možnost predhodne izpostavljenosti. 

2.) Biološki monitoring je smiselno izvesti tudi po nezgodni izpostavljenosti, še posebno v 
primerih, če meritve koncentracij nevarnih kemičnih snovi niso na voljo. 

3.) Nemško Ministrstvo za delo in socialne zadeve v Tehničnih pravilih za nevarne 
kemične snovi TRGS 710 (55) priporoča biološki monitoring pri spodaj navedenih 
aktivnostih: 
a.) če je na delovnem mestu direkten dermalni kontakt z nevarnimi kemičnimi snovmi, ki 
se dobro absorbirajo ali imajo lastnost lažjega prehajanja skozi kožo (označene s črko K). 
Te snovi so označene z R21, R24 in R27ali s kombiniranimi R stavki (npr R21/22 ali 
R48/21), 
b.) v primerih, ko se nevarno kemično snov zaužije, 
c.) v primerih izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem z dolgo razpolovno dobo (te 
nevarne kemične snovi so označene s stavkom R 33 - nevarnost za zdravje zaradi 
kopičenja v organizmu), 
d.) pri izpostavljenosti: 
• rakotvornim ali mutagenim substancam, 
• substancam, ki povzročajo reprodukcijske spremembe, če te substance ne morejo 

določiti z meritvami delovne atmosfere, 
e.) v primerih, ko je merjenje delovnega okolja nevarnih kemikalij težko in bi rezultati 
meritev nevarnih kemičnih snovi pokazali nerealno izpostavljenost, (zaradi nihanja 
koncentracij v delovnem okolju, v primerih, ko se delovno mesto sanira, v primerih dela na 
prostem, v primerih velikega nihanja koncentracij v delovnem okolju zaradi pogostega 
spreminjanja substanc pri industrijski proizvodnji). 
f.) pri izpostavljenosti nevarnim substancam, ki se lahko spremenijo s fizičnim delom 
V teh primerih je biološki monitoring podlaga za ocenitev tveganja na delovnih mestih. 

4.) V Republiki Nemčiji se mora biološki monitoring izvesti tudi na željo delavcev, razen če, 
zaradi delovnih pogojev in zaščitnih ukrepov, ki so bili izvedeni, ni pričakovati okvare 
zdravja. V Republiki Sloveniji pa takšnega predpisa ni, vendar mora delodajalec 
zagotavljati takšne delovne pogoje, da ne bo ogroženo delavčevo zdravje. 
 
9.2.3.2  Nameni in cilji  

Namen in cilj biološkega monitoringa je določitev obsega izpostavljenosti delavcev 
nevarnim kemičnim snovem ter s tem v zvezi določitev ustreznosti oz. morebitne 
prizadetosti njihovega zdravja.  

Biološki monitoring bi lahko podal odgovore predvsem na sledeča vprašanja: 
- kolikšna je količina nevarnih kemičnih snovi, ki jih delavec vdihne (inhalacijska), količina    

nevarnih kemičnih snovi, ki gredo skozi kožo (dermalna) ali z zaužitjem (oralna), 
- kolikšen je biokemični in biološki učinek zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim 
snovem, 
- kolikšne so individualne razlike v metabolizmu nevarnih kemičnih snovi, 
- kolikšna je učinkovitost tehničnih in osebnih zaščitnih ukrepov, 
- kakšna je individualna higiena pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi. 

Rezultati biološkega monitoringa oz. odgovori na prej navedena vprašanja so pomembni 
za ocenitev tveganja na posameznem delovnem mestu. 
 
9.2.4 Izvedba biološkega monitoringa 
Izvajanje biološkega monitoringa je odvisno od zakonodaje s tega področja. Delavci 
morajo biti seznanjeni z namenom monitoringa ter tudi rezultati.   
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9.2.4.1 Strategija meritev in načrt 

1.)  Splošna naloga medicine dela je, da sodeluje in usmerja, ko se določa koncentracija 
nevarnih kemičnih snovi, njihovih metabolitov ali drugih bioloških indikatorjev v biološkem 
materialu. Prav tako pa mora medicina dela dati po izvedbi meritev oceno glede na 
izmerjene vrednosti.  
2.) Testni interval za posamezni testni parameter se določi odvisno od aktivnosti in 
specifičnih kriterijev substance, ki se uporabi kot referenčna za določeno nevarno 
kemično snov. Rezultati ocene tveganja, kot tudi rezultati predhodnih meritev biološkega 
monitoringa, se morajo upoštevati pri načrtovanju testnega intervala. Načrt primernosti 
meritev testnih parametrov, ki se bodo določali, mora biti definiran in dokumentiran. Ta 
načrt lahko vključuje meritve, ki se izvedejo med opravljanjem zdravniškega pregleda. V 
teh primerih se dodatni zdravniški nadzor izvede le v obsegu, primernem za posamezno 
področje.  
 
9.2.4.2 Izbira biološkega materiala, testni parametri in analitske metode 

Biološki material mora biti pripravljen na dostopen način, pri čemer je potrebno upoštevati, 
da se vzorci biološkega materiala vzamejo pri normalnih delovnih pogojih delavcev, na 
primeren način in v zadostni količini. Te kriterije v glavnem izpolnjujeta urin in kri. 
Pooblaščeni zdravnik v oceni tveganja določi, kateri biološki material se bo vzel delavcem 
za izvedbo biološkega monitoringa, kateri testni parameter in katera analitska metoda bo 
najbolj primerna za ocenitev zdravstvenega tveganja, ki se pričakuje kot posledica 
izpostavljenosti nevarnim substancam. On se lahko posvetuje z laboratorijem, katerega 
naloga je, da izvede analizo.  
 
9.2.4.3 Čas vzorčenja glede na ritem izmen 

Čas vzorčenja je določen na osnovi primernih podatkov posameznega testnega 
parametra skladno s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS, št. 100/01 in št. 39/05) ali ustrezne 
publikacije. V primeru odsotnosti takšnih informacij se vzorčenje izvede istočasno, ko se 
izvede meritev delovnega okolja in pri normalnih delovnih pogojih. Normalnih delovnih 
pogojev ne moremo pričakovati v primeru, ko se aktivnosti izvajajo kratek čas (v primeru 
popravila, servisa, kjer nastajajo neprijetne vonjave, itd.). V takšnih primerih se vzorčenje 
izvede na koncu  ustrezne aktivnosti. 
 
9.2.4.4 Shranjevanje in transportiranje biološkega materiala 

Shranjevanje in transportiranje biološkega materiala mora potekati na ta način, da se vpliv 
na rezultat analize zreducira na minimum. Kjer je potrebno, se pooblaščeni zdravnik 
posvetuje z analitskim laboratorijem. 
 
9.2.4.5 Zagotavljanje kvalitetnih analiz 

1.) Analize biološkega materiala na področju medicine dela/toksikologije (biološki 
monitoring) morajo biti skladne s stanjem tehnologije in primerne kvalitetnim kriterijem, ki 
se uporabljajo za analizno kemijo na področju medicine dela in toksikologije. Vzorčenje, 
analiza in ocenitev predstavljajo uporabnost medicinskega znanja in so zaradi tega 
jamstvo za kvalitetno izvedene analize. Glede na to, da slovenske literature s tega 
področja primanjkuje, se je potrebno posluževati tuje literature. 
2.) Glede na pripravo vzorcev (pred analizna faza) in analizo je splošna zahteva, da se 
izvede kakovostna laboratorijska analiza. Analizo biološkega monitoringa večinoma izvaja 
delodajalcu zunanja institucija, katera mora imeti ustrezne strokovnjake, aparature in 
izvajati mora ustrezne analizne metode, ki zagotavljajo zadnje stanje tehnike. Vsekakor bi 
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bilo na tem področju delodajalcem mnogo lažje, če bi bili laboratoriji akreditirani za 
posamezen testni parameter.  
 
9.2.4.6 Koordinacija med pooblaščenim zdravnikom in laboratorijem 

Glede vzorčenja, skladiščenja in transporta, pooblaščeni zdravnik lahko predlaga ukrepe, 
katere mora upoštevati pooblaščen laboratorij. 
 
9.2.5 Ocena in zaključki 
Pri podajanju rezultatov biološkega monitoringa je potrebno upoštevati :  
- dinamiko patofiziološkega procesa, 
- učinek kratke izpostavljenosti, 
- pavze, 
- čas izpostavljenosti, 
- specifične delovne pogoje, 
- intenziteto fizične aktivnosti in neobičajni pogoji atmosferskega pritiska, 
- individualno izpostavljenost. 
 
9.2.5.1 Ocena laboratorija o analiznih rezultatih 

Izvajanje laboratorijskih analiz biološkega monitoringa mora potekati z veliko natančnostjo 
in mero odgovornosti. Osebe, ki izvajajo analize, bodisi zunaj ali znotraj laboratorija, 
morajo zagotavljati sledljivost analiz. V tem pogledu morajo veliko pozornost usmeriti tudi 
določitvi mejnih vrednosti analitskih metod. 
 
9.2.5.2 Ocenitev s strani pooblaščenega zdravnika 

Pooblaščeni zdravnik mora laboratorijske rezultate primerjati z referenčnimi vrednostmi. 
Pri tej oceni mora veliko pozornost posvetiti delovnim pogojem, lastnostim nevarnih 
kemičnih snovi (toksokinetika nevarnih kemičnih snovi) in ostalim morebitnim vplivnim 
faktorjem. Posamezne meritve niso vedno zadosti za ocenitev stopnje izpostavljenosti, 
zato je potrebno meritve ponoviti, da se izognemo napakam, ki bi pri tem lahko nastale. 
 
9.2.5.3 Prenos analiznih rezultatov in zdravnikova dolžnost za zagotovitev zaupanja 

Rezultati biološkega monitoringa posameznega delavca so podlaga pooblaščenemu 
zdravniku za njegovo nadaljnje delo. Če se podatki biološkega monitoringa posredujejo 
tretjim osebam, se mora zagotoviti anonimnost oseb, kar pa ne velja za delodajalca, saj 
mora biti ta z rezultati natančno seznanjen. 
 
9.2.5.4 Zaključki glede ocene biološkega monitoringa 

1.) Pooblaščeni zdravnik mora z rezultati biološkega monitoringa seznaniti delavce, pri 
katerih se je izvajal biološki monitoring.  
2.) Analiza rezultatov biološkega monitoringa se izvede v sklopu zdravniškega pregleda 
posameznega delavca skladno s 28. členom Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS, št. 100/01 in št. 
39/05). 
3.) Rezultati biološkega monitoringa morajo biti vključeni tudi v oceno tveganja. Če so
meritve biološkega monitoringa pokazale preseženo vrednost bioloških mejnih vrednosti, 
mora delodajalec zagotoviti ukrepe za znižanje teh vrednosti. 
 
Ker se rezultati biološkega monitoringa, kjer je biološki material urin, v Republiki Sloveniji 
izražajo v povezavi (razmerje) s koncentracijo kreatinina, bo v nadaljevanju podanih nekaj 
osnov o kreatininu. 
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9.2.5.4.1 Kreatin in kreatinin (56) 
Kreatin je po kemijski strukturi metilguanidoocetna kislina. Z odvzemom vode kreatinu 
nastane kreatinin, ki je anhidrid kreatina, kar prikazuje spodnja slika 9.2.5.4.1-1. 
 

Slika 9.2.5.4.1-1: Kreatin in kreatinin 
 
Metabolizem kreatina in kreatinina se odvija v ledvicah, mišicah, jetrih in žlezi slinavki. 
Najprej v ledvicah iz arginina in glicina nastane ornitin in guanidoocetna kislina. 
Guanidoocentna kislina prehaja v jetra (manjši del v žlezo slinavko), kjer se s pomočjo 
metionina metilira in nastane kreatin : 
 

transamidinaza 
arginin  +  glicin ornitin    +   guanidoocetna kislina 

transferaza 
L- metionin + ATP                     S–adenozil-L-metionin + ortofosfat + pirofosfat 
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metiltransferaza 
S–adenozil-L-metionin + guanidoocetna kislina                       S-adenozil-L-homocistein + 
kreatin 

Kreatin s krvjo prihaja do ledvic, kjer se v odraslih osebah filtrira v glomerulni filtrat in v 
tubulusu (ledvičnih cevkah) se ves resorbira. Iz krvne plazme ga pri aktivnem transportu 
prevzemajo mišične celice, v katerih se fosforilizira ter nastaja energetsko bogati kreatin – 
fosfat. Pri krčenju mišic kreatin fosfat služi kot donator energije, pri čemer ponovno 
nastaja kreatin: 
 

kreatin-kinaza 
Kreatin + ATP                             kreatin-fosfat   + ADP   

Kreatin-fosfat v mišičnih celicah spontano razpada, pri čemer nastaja kreatinin. Tako 
nastali kreatinin se s krvno plazmo prenaša do ledvic, kjer se z glomerulno filtracijo in v 
sledovih s secerniranjem v tubulih odstranjuje iz organizma. 
 

Ledvica, jetra, trebušna slinavka                   mišice                                                ledvica 
 

Kreatin + ATP                                                     urin 
 CK                                                                                         

kreatin 
 Kreatin fosfat 

kreatinin 
 

kreatinin 
 

arginin                         
 glicin 
 

PLAZMA 
 
Slika 9.2.6.4.1-2: Metabolizem kreatina in kreatinina 

arginin + glicin 
 

kreatin 
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Kreatinin se nahaja v serumu, eritrocitih, gastrointestinalnih tekočinah, žolču, znoju in v 
likvorju. 

Koncentracija kreatina v serumu je rezultat njegovega nastajanja, prehajanja v mišice in v 
kreatinin in resorbcije v tubulih. Pri odraslih je njegova koncentracija zelo majhna ter se 
komaj lahko dokaže. Koncentracija kreatina v serumu je povišana pri atrofiji in distrofiji 
mišic ter po amputacijah. Povečana kreatinurija se pojavlja pri moteni reabsorpciji v 
tubulih ali pri povečani koncentraciji v serumu in zato večje koncentracije v glumeralnem 
filtratu in preseže kapaciteto reabsorpcije v tubulih. Povečano je izločanje v urinu tudi pri 
otrocih v obdobju rasti. V nosečnosti ali pri endokrinopatiji lahko pride do hormonalnega 
zaviranja tubularne reabsorpcije in povečane kreatinurije. Določanje kreatinurije je 
diagnostično pomembno samo pri atrofiji in regeneraciji mišic pri miopatiji. 

Koncentracija kreatinina v serumu je najbolj odvisna od glomerulnega filtrata in je to zelo 
dober pokazatelj funkcije ledvic. Zato se pri zmanjšani funkciji ledvic nahaja povišana 
koncentracija v serumu ali ko je bolezen napredovala in je zmanjšano izločanje v urinu. 
Zmanjšano izločanje kreatinina z urinom se lahko pojavi tudi, če je zmanjšana mišična 
masa in zmanjšana razgradnja kreatin-fosfata. 

Dnevna, 24 urna, količina izločenega kreatinina na kg telesne mase se imenuje 
»koeficient kreatinina«. Ta koeficient je pokazatelj mišične mase, ker se dnevno izloča v
urinu okoli 2 % skupnega kreatinina v telesu. Pri zdravih ljudeh je kreatinin v urinu dokaj 
konstanten in ni odvisen od prehrane in diureze. Zato se z določanjem kreatinina v urinu 
lahko preveri, ali je zbrani urin resnično 24 urni ali ni. 
 

9.3 Teoretične osnove glede biološkega monitoringa pri delavcih, ki so 
izpostavljeni stirenu   

9.3.1 Uvod 
Glede na to, da na ravni Skupnosti ni določena zavezujoča biološka mejna vrednost za 
stiren si je posamezna članica EU v svoj pravni red različno vključila biološke mejne 
vrednosti za stiren.  

Ker v Republiki Sloveniji nimamo dosti izkušenj s področja biološkega monitoringa, 
predvsem pa nimamo izkušenj pri delavcih, ki so na delovnih mestih izpostavljeni 
različnim koncentracijam stirena, kljub podzakonskemu aktu, t.j. Pravilniku o varovanju 
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS, št. 
100/01), ki je že z 31. decembrom 2005 predpisal, da se mora izvajati biološki monitoring 
pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu, me je zanimalo, kako imajo to področje urejeno 
druge države članice EU in kakšne so njihove izkušnje s tega področja. Zato sem za 
odgovore zaprosila pristojne organe v teh državah. Zanimalo me je predvsem, kolikšne so 
biološke mejne vrednosti za stiren, način vzorčenja, periodika izvajanja biološkega 
monitoringa in kateri akt vse to opredeljuje v  posameznih državah članicah EU.   

Vprašalnik je zajemal v zvezi z biološkim monitoringom sledeča vprašanja: 

1. Ali je v vaši državi predpisano, da se na delovnih mestih, kjer so delavci                          
izpostavljeni določenim nevarnim snovem, opravlja biološki monitoring, s katerim se         
ugotavlja prisotnost nevarne kemične snovi in /ali njenih metabolitov oz. bioloških učinkov, 
nastalih zaradi delovanja te snovi v organizmu in s katerim predpisom imate to določeno? 

2. Ali izvajate biološki monitoring pri delavcih, ki so izpostavljeni na delovnem mestu 
stirenu (nenasičene poliesterske smole, ki vsebujejo stiren in druge snovi, ki vsebujejo 
stiren, npr. vinilestrske smole, ekspandiran polistiren, stiren butadienski lateksi…)? 
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3. Ali imate določeno, kdaj se mora izvesti vzorčenje pri delavcih, ki so                                   
izpostavljeni nenasičenim poliestrskim smolam, ki vsebujejo stiren (kateri dan v  tednu, če
delavci opravljajo delo od ponedeljka do petka  oz. če opravljajo delo tudi v soboto in 
nedeljo -  štiri izmensko delo) in po koliko urah dela na dan vzorčenja je potrebno izvajati 
vzorčenje. 

4. Kakšen biološki vzorec odvzamete delavcu (kri, mešani izdihani zrak ali urin), ki je 
izpostavljen stirenu? 

5. Kakšne imate predpisane biološke mejne vrednosti za stiren? 

6. V kakšni periodiki se izvaja biološki monitoring na stiren, če izmerjene biološke mejne 
vrednosti (BAT) niso presežene oz. so presežene in kje imate to določeno (ali že v 
samem predpisu ali je to presoja pooblaščenega zdravnika in je periodika določena v 
oceni tveganja)? 

Vprašalnik je bil na voljo državam članicam EU na CIRCA (Communication & Information 
Resource Centre Administrator) od novembra 2007 do decembra 2008. Nanj je odgovorilo 
10 držav članic EU. Odgovori so podani v tabelah od 9.3.1-1 do 9.3.1-5. Države članice 
EU so navedene pod zaporedno številko, kot so časovno posredovale odgovor.  

Tabela 9.3.1-1 : Odgovori nekaterih držav EU glede določitve biološkega monitoringa v     
 internih aktih  
Zap.št. Država  Ali je v vaši državi predpisano, da se na delovnih mestih, kjer 

so delavci izpostavljeni določenim nevarnim snovem, opravlja 
biološki monitoring in s katerim predpisom imate to 
določeno? 
Da 1 Finska 
Za svinec je določeno s pravilnikom, za ostale kemikalije, ki 
predstavljajo tveganje, pa z uredbo. 
Da, vendar je natančno določeno samo za svinec in njegove 
ionske komponente. 

2 Irska 

S pravilnikom. 
Da, vendar ni obvezujoče, tudi za svinec ne.  3 Belgija  
S smernicami. 
Da. 4 Avstrija 
S pravilnikom. 
Da. 5 Madžarska
Z zakonom. 
Da, obvezno pri svincu in kadmiju. Naj bi se izvajal tudi pri 20 
drugih kemikalijah. 

6 Švedska 

Ni  podatka. 
Da. 7 Latvija 
S pravilnikom. 
Da. 8 Češka 

Republika S pravilnikom, v katerega je vključen tudi stiren in 35 drugih 
kemikalij. 
Da, vendar je samo za svinec pravno zavezujoča biološka mejna 
vrednost, medtem ko za 26 drugih kemikalij ni zavezujoča biološka 
mejna vrednost.  

9 Poljska 

Ni  podatka. 
Da, na delovnih mestih, ki so izpostavljena nevarnim substancam. 10 Litva 
S pravilnikom. 
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Iz tabele 9.3.1-1 je razvidno, da imajo države članice EU z zelo različnimi predpisi 
določeno, da je potrebno opravljati biološki monitoring. Madžarska ima izvajanje 
biološkega monitoringa določeno celo z zakonom. Glede na to, da imajo zakoni tudi 
kazenske določbe, se lahko sklepa, da je neizvajanje biološkega monitirnga na 
Madžarskem sankcionirano. Večinoma pa imajo države to obveznost predpisano s 
pravilnikom. To pomeni, da je izvajanje biološkega monitoringa obveznost delodajalca, ki 
pa neposredno ni sankcionirana. Nekatere države, kot npr. Belgija, imajo izvajanje 
biološkega monitoringa samo priporočeno s smernicami. V kolikor se le-ta ne izvaja, 
nadzorni organ delodajalca ne more sankcionirati niti mu to naložiti z ureditveno odločbo.   

Tabela 9.3.1-2 : Odgovori nekaterih držav EU glede izvajanja biološkega monitoringa     
 delavcev, ki so izpostavljeni stirenu 
Zap.št. Država  Ali se izvaja biološki monitoring pri delavcih, ki so na 

delovnem mestu izpostavljeni stirenu ? 
1 Finska  Da. 
2 Irska Da. 
3 Belgija Da. 
4 Avstrija Ne. Biološki monitoring se opravlja v sklopu opravljanja 

zdravniškega pregleda. Ker pa glede izpostavljenosti stirenu 
zdravniški pregledi niso obvezni, se tudi biološki monitoring ne 
izvaja.  

5 Madžarska Da. 
6 Švedska Da. 
7 Latvija Da. 
8 Češka 

Republika 
Da. 

9 Poljska Da. 
10 Litva Da. 

Iz tabele 9.3.1-2 je razvidno, da večina držav izvaja biološki monitoring pri delavcih, ki so 
na delovnem mestu izpostavljeni stirenu. Biološki monitoring delavcev, ki so izpostavljeni 
stirenu, se ne opravlja samo v Avstriji, ker pri njih ni potrebno pri delavcih, ki so 
izpostavljeni stirenu, opravljati niti zdravniških pregledov, zato se tudi biološki monitoring 
ne izvaja. Kot se iz tabele vidi, je Avstrija med državami, ki so posredovale odgovor, edina 
država, kjer se biološki monitoring ne izvaja in kjer tudi nimajo predpisano, da bi se le-ta 
izvajal. 

Tabela 9.3.1-3: Odgovori nekaterih držav EU glede časovne določitve izvajanja 
biološkega monitoringa delavcev, ki so izpostavljeni stirenu    
Zap.št. Država Ali imate določeno, kdaj se mora izvajati biološki 

monitoring pri izpostavljenosti stirenu na delovnem 
mestu ? 

1 Finska  Zadnje dni delovnega tedna, pred vikendom se vzorec 
pošlje v laboratorij. 

2 Irska Za stiren ni točno definirano, točno je definirano samo za 
svinec. 

3 Belgija Konec izmene, 4. dan izpostavljenosti. 
4 Avstrija Pri delavcih, izpostavljenih stirenu, se biološki monitoring 

ne izvaja  
5 Madžarska Konec delovnega tedna, po delu. 
6 Švedska Priporoča se 4. dan izpostavljenosti zaradi akumulacije 

stirena v telesu, ker 5. dan tendenca izpostavljenosti pada. 
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Zap.št. Država Ali imate določeno, kdaj se mora izvajati biološki 
monitoring pri izpostavljenosti stirenu na del. mestu ? 

7 Latvija Ob koncu delovne izmene. 
8 Češka Republ. Ob koncu delovne izmene. 
9 Poljska Ob koncu delovne izmene. 

10 Litva Nimajo izkušenj. 
Kot je iz tabele 9.3.1-3 razvidno, večina držav članic EU izvaja biološki monitoring zadnje 
dni delovnega tedna, običajno ob četrtkih ob koncu izmene. Švedska je v odgovoru tudi 
obrazložila, da se izvaja biološki monitoring ob četrtkih. To predvsem zaradi tega, ker 5. 
dan zaradi zmanjšanja intenzitete dela s stirenom izpostavljenost običajno pade. Precej 
držav (Latvija, Češka Republika, Poljska) izvaja biološki monitoring ob koncu delovne 
izmene. Poleg posredovanih odgovorov iz posameznih držav sta se iz literature upoštevali 
še dve biološki mejni vrednosti, njen karakteristični pokazatelj in vrsta biološkega vzorca 
in sicer za državi Španijo in Nemčijo, kar je prikazano v tabeli 9.3.1-4. 

Tabela 9.3.1-4: Odgovori nekaterih držav EU glede opredelitve karakterističnega 
pokazatelja,vrste biološkega vzorca in predpisane biološke mejne vrednosti   
Zap. 

Št. 

Država Karakteristični 
 Pokazatelj 

Biološki 
vzorec 

Biološke mejne vrednosti 
(BAT) 

1 Finska  Mandljeva 
+

fenilglioksalna kislina 

urin Za neizpostavljene  0,2 mmol/l 
Za nosečnice 0,3 mmol/l 
Za izpostavljene 1,2 mmol/l 

2 Irska Ni določene Ni 
določen 

Ni določeno 

3 Belgija mandljeva kislina urin 800 mg/ g kreatina 
4 Avstrija - - -
5 Madžarska mandljeva kislina urin 0,74mol/mol kreatinina 

1,0 g/g kreatinina 
6 Švedska mandljeva 

+
fenilglioksalna kislina 

urin Ni podatka 

stiren kri 0,55 mg/g 7 Latvija 
mandljeva kislina urin 0,8 g/g kreatina 
mandljeva kislina urin 0,4 g/g kreatinina 8 Češka 

Republika mandljeva 
+

fenilglioksalna kislina 

urin 0,6 g/g kreatinina 

9 Poljska mandljeva 
+

fenilglioksalna kislina 

urin 0,35 g/g kreatinina 

10 Litva  nimajo izkušenj nimajo 
izkušenj 

nimajo izkušenj 

mandljeva 
+

fenilglioksalna kislina 

urin 0,40 g/g kreatinina 11 Španija 

stiren kri 0,2 mg/l 
12 Nemčija mandljeva 

+
fenilglioksalna kislina 

urin 0,60 g/g kreatinina 
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Kot vidimo iz tabele 9.3.1-4, sta karakteristična pokazatelja biološke izpostavljenosti 
stirenu, poleg samega stirena, tudi mandljeva kislina in mandljeva+fenilglioksalna kislina. 
Nobena država nima kot karakteristični pokazatelj izpostavljenosti navedeno samo 
fenilglioksalne kisline. Polovica držav ima karakteristični pokazatelj izpostavljenosti stirenu 
mandljevo + fenilglioksalno kislino. 

Večino držav uporabi kot biološki vzorec za ugotavljanje biološke izpostavljenosti stirenu 
kar urin. Španija in Madžarska imata poleg urina kot biološkega vzorca možnost 
ugotavljanja biološke izpostavljenosti stirenu tudi v krvi. Države poročajo, da izvajajo 
biološke monitoringe, v kolikor je mogoče, s tako imenovanimi nenasilnimi metodami, brez 
poseganja v telo. Zato v kolikor imajo na voljo ali se vzame urin kot biološki vzorec ali kri, 
se vedno odločajo za urin, zaradi tega, ker pri jemanju biološkega vzorca ni poseganja v 
telo. Kot je iz tabele 9.3.1-4 tudi razvidno, nobena država nima mešanega izdihanega 
zraka kot karakteristični pokazatelj, ker države menijo, da je nenatančen pokazatelj. 
Finska ima določeno biološko mejno vrednost tako za delavce, ki niso izpostavljeni 
stirenu, za nosečnice, kakor za tiste delavce, ki so izpostavljeni stirenu. Vrednosti so 
prikazane tudi na sliki 9.3.1-1. 

 

Slika 9.3.1-1: Biološke mejne vrednosti, ki jih ima predpisana Finska 
 
Vrednosti bioloških mejnih vrednosti za nekatere države, ki imajo za karakteristični 
pokazatelj določeno gram mandljeve+fenilglioksalne kisline/gram kreatinina, so prikazane 
na sliki 9.3.1-2. 
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Slika 9.3.1-2: Vrednosti bioloških mejnih vrednosti za nekatere države, ki imajo 
karakteristični pokazatelj gram mandljeve+fenilglioksalne kisline/gram kreatinina 
 

Iz slike 9.3.1-2 vidimo,da ima najnižjo vrednost Poljska, sledi Španija, medtem ko imata 
najvišjo biološko mejno vrednost Češka in Nemčija. 

Odgovori nekaterih držav EU glede periodike izvajanja biološkega monitoringa so 
prikazani v tabeli 9.3.1-5. 

Tabela 9.3.1-5: Odgovori nekaterih držav EU glede periodike izvajanja biološkega 
monitoringa 

Zap.

št. 

Država V kakšni periodiki se izvaja biološki monitoring na stiren, 
če izmerjene biološke mejne vrednosti (BAT) niso 
presežene oz. so presežene in kje imate to določeno (ali že 
v samem predpisu ali je to presoja pooblaščenega 
zdravnika in je periodika določena v oceni tveganja)? 

1 Finska  Periodika izvajanja biološkega monitoringa je odvisna od 
koncentracije stirena na delovnih mestih. Običajno se izvaja 
biološki monitoring od 1-3 let.
Določeno je v zakonodaji in v smernicah. 

2 Irska Periodika izvajanja biološkega monitoringa temelji na podlagi 
ocene tveganja. Običajno se izvaja biološki monitoring 1 krat 
letno. 

3 Belgija Periodika izvajanja biološkega monitoringa temelji na podlagi 
ocene tveganja. Običajno se izvaja biološki monitoring 1 krat 
letno. 

4 Avstrija Ne izvajajo biološkega monitoringa na stiren. 
5 Madžarska Ni podatka. 
6 Švedska Ni podatka. 
7 Latvija Periodika izvajanja biološkega monitoringa je odvisna od 

koncentracije stirena na delovnih mestih. 
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Zap.

št. 

Država V kakšni periodiki se izvaja biološki monitoring na stiren, 
če izmerjene biološke mejne vrednosti (BAT) niso 
presežene oz. so presežene in kje imate to določeno (ali že 
v samem predpisu ali je to presoja pooblaščenega 
zdravnika in je periodika določena v oceni tveganja)? 

8 Češka 
Republika 

Če biološki monitoring ni presežen periodika ni določena. 

9 Poljska Periodika izvajanja biološkega monitoringa ni določena, ker ni 
obveznost izvajanja biološkega monitoringa na stiren. 

10 Litva Periodika izvajanja biološkega monitoringa je določena v 
prepisu. 

Kot je iz tabele 9.3.1-5 razvidno, je periodika izvajanja biološkega monitoringa določena 
zelo različno glede na državo. Glede na to, da so pri nekaterih članicah EU odgovori 
nepopolni, se lahko ocenjuje, da imajo morda premalo izkušenj glede biološkega 
monitoringa na stiren oz. so bila vprašanja preveč ozko usmerjena. Po informacijah ima 
precej izkušenj Finska, ki je v letu 2006 opravila biološki monitoring stirena na 691 vzorcih.  
 
9.3.2 Biološke mejne vrednosti za stiren v Republiki Sloveniji 
Biološki monitoring se uporablja za zagotavljanje informacij glede količine stirena, ki se je 
absorbiral v telo ali z vnosom preko dihal ali s prehajanjem skozi kožo. Posredno se s 
biološkim monitoringom preverja učinkovitost uporabe osebne varovalne opreme za 
zaščito dihal in za zaščito telesa, saj stiren prehaja tudi skozi kožo. 

Na podlagi 12. člena Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS, št. 100/01, 39/05 in 53/07) se biološki monitoring med 
drugim izvaja tudi: kadar pooblaščeni zdravnik na podlagi zdravstvene ocene tveganja ugotovi, da 
so delavci pri delu izpostavljeni tistim nevarnim kemičnim snovem, za katere je uvedena zavezujoča
mejna vrednost iz priloge II tega pravilnika. Stiren spada med tiste nevarne snovi, za katere je v 
prilogi II Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem 
pri delu (Ur. list RS, št. 100/01, 39/05 in 53/07) uvedena zavezujoča mejna vrednost. 

Biološki monitoring se uporablja kot dopolnilo preiskavam delovnega okolja. V prej 
navedenem pravilniku je določeno, da mora pooblaščeni zdravnik vključiti v oceno tveganj 
delovna mesta, kjer se bo opravljal biološki monitoring. Usmerjeni obdobni in drugi 
usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi v zvezi s stirenom zajemajo: 
- usmerjeni pregled kože, živčevja, prebavil, dihal, krvotvornih organov in sečil, 
- RTG p.c. v PA in stranski projekciji. 
- Laboratorij: kri, DKS, T, sečnina, kreatinin, bilirubin cel., dir., alkalna fosfataza, S-AST, 
S- ALT, S-gama-GT. 
Biološki monitoring morajo izvajati osebe, ki so primerno usposobljene. Pred izvedbo 
biološkega monitoringa je potrebno predpisati postopek za vzorčenje in samo izvedbo, po 
izvedbi pa je potrebno ustrezno interpretirati rezultate monitoringa.  

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri 
delu (Ur. list RS, št. 100/01, 39/05 in 53/07) v prilogi 2 navaja zavezujoče biološke mejne 
vrednosti za stiren, kar prikazuje tabela 9.3.1-6. 
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Tabela 9.3.1-6: Zavezujoče biološke mejne vrednosti za stiren 
Ime 
snovi 

Karakteristični 
pokazatelj 

Biološki 
vzorec 

Čas vzorčenja Biološke mejne 
vrednosti (BAT) 

Stiren    kri 16 ur po končanem delu 0,19 µmol/l 
(20,0 µg/l) 

mešani  
izdihani 
zrak 

16 ur po končanem delu 
 
v času izpostavljenosti 

1,66 µmol/l 
(40 ppb) 
0,75 µmol/l 
(18 ppm) 

mandljeva kislina urin ob koncu delovne izmene 0,74 mol/mol 
kreatinina*

(1,0 g/g 
kreatinina*)

Stiren 

Fenilglioksalna 
kislina 

urin ob koncu delovne izmene 0,18 mol/mol 
kreatinina*

(240,0 mg/g 
kreatinina*)

*Rezultati, ki so izraženi s kreatininom, se pri koncentraciji kreatinina <0,5g/l in>3,0g/l, ne 
upoštevajo 
 
Iz tabele 9.3.1-6 vidimo, da ima Slovenija za stiren določene kar tri različne karakteristične 
pokazatelje in sicer stiren, mandljevo kislino in fenilglioksalno kislino. Prav tako ima široko 
izbiro biološkega vzorca in sicer kri, urin ali mešani izdihani zrak.  

Če primerjamo zavezujoče biološke mejne vrednosti v nekaterih državah EU (tabela 
9.3.1-4) s slovenskimi (tabela 9.3.1-6), vidimo, da imamo Slovenci enake vrednosti za 
določitev stirena v krvi kot Španci. Nobena od držav članic EU pa nima predpisanega 
določanja stirena v izdihanem zraku, kot ima to Slovenija. Prav tako nima nobena država 
predpisanega določanja fenilglioksalne kisline v urinu, kot ima to Slovenija. Polovica držav 
ima karakteristični pokazatelj izpostavljenosti stirenu mandljevo+fenilglioksalno kislino, 
česar pa Slovenija nima. Nekaj držav pa ima za določanje stirena v urinu karakteristični 
pokazatelj gram mandljevo kislino/gram kreatinina, kar ima tudi Slovenija. Vrednosti 
bioloških mejnih vrednosti nekaterih držav s slovenskimi za karakteristični pokazatelj 
določeno gram mandljeve kisline/gram kreatinina so prikazane na sliki 9.3.1-3. Pri 
državah, ki imajo karakteristični pokazatelj določen gram mandljeve kisline/gram kreatina, 
se je kreatin preračunal v kreatinin ( Mr kreatinina/Mr kreatina= 111/128 =0,86). 
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Slika 9.3.1-3: Vrednosti bioloških mejnih vrednosti za nekatere države, ki imajo 
karakteristični pokazatelj gram mandljeve kisline/gram kreatinina 
 
Iz slike 9.3.1-3 je razvidno, da ima Slovenija enake vrednosti bioloških mejnih vrednosti 
kot Madžarska, medtem ko imajo Latvija, Belgija in Češka Republika znatno nižjo biološko 
mejno vrednost. 
 
Opozorilne lastnosti stirena
V Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem 
pri delu (Ur.list RS, št. 100/01, 39/05 in 53/07) v prilogi 1, kjer je naveden seznam 
zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost, je pri stirenu pod opombami 
navedeno, da snov ni nevarna za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT 
vrednosti. 

9.3.3 Biološki material za stiren 
Kot je razvidno v Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS, št. 100/01, 39/05 in 53/07) v prilogi 2, se lahko 
izvaja biološki monitoring na različne biološke materiale.  

Nekatere študije stirena so pokazale naslednje: 

1. Biološki monitoring se lahko izvaja v krvi, maščevju, izdihanem zraku in tudi v urinu. 
Vendar se zaradi učinkovitega metabolizma stirena in hitrega izločanja metabolitov (to sta 
mandljeva in fenilglioksalna kislina) v urin in lažjega merjenja prisotnosti teh dveh 
metaboloitov v njem, ta vrsta monitoringa izvaja najpogosteje. 

2. Koncentracija stirena v krvi hitro pada v prvi uri po prenehanju izpostavljenosti, kar 
naredi rezultat močno odvisen od časa vzorčenja.    

3. Koncentracija stirena v izdihanem zraku je v ravnotežju s koncentracijo stirena v krvi. 
Posamezni vzorec izdihanega zraka je uporaben le za oceno trenutne izpostavljenosti.  

4. Ocenitev koncentracije stirena v podkožni maščobi se predlaga kot metoda za 
določevanje stirena, kjer je preteklo precej časa po izpostavljenosti, saj se analiza na 
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stiren in njegove metabolite ne more več določiti v drugem biološkem materialu. Za 
ocenitev izpostavljenosti se potrebuje več informacij glede kinetike stirena v maščobi. Iz 
praktičnih razlogov se ta tehnika ne uporablja rutinsko. 

5. Nekatere študije stirena so pokazale, da se stiren izloča iz maščevja in sicer ima 
razpolovno dobo od 2 – 4 dni. Te študije vodijo do zaključka, da se pri ponovljeni dnevni 
izpostavljenosti stiren lahko bioakumulira. 

6. V eni izmed študij, je bilo ugotovljeno, da se količina mandljeve kisline izloča na koncu 
delovne izmene in kaže naraščanje tekom delovnega tedna (Frdinandez & Caperos, 
1977). 

 
Ne glede na predhodno navedeno, so izkušnje drugih držav članic EU (ki so odgovorile na 
vprašalnik in katere izvajajo biološki monitoring na stiren) pokazale, da se pri izvajanju 
biološkega monitoringa na stiren najpogosteje uporabi kot biološki material urin.  
 
9.3.4 Testni parameter (karakteristični pokazatelj) za stiren 
Karakteristični pokazatelj za stiren v krvi, kakor tudi v izdihanem zraku, je kar sam stiren. 
Medtem, ko je v urinu karakteristični pokazatelj metabolit stirena, to pa sta mandljeva 
kislina in fenilglioksalna kislina. 
 
9.3.5 Analitski postopki 
9.3.5.1 Določevanje mandljeve kisline v urinu 

9.3.5.1.1 Uvod 
Mandljeva kislina (C6H5-CHOH-COOH, M=152,15) je metabolit, ki je prisoten v urinu kot 
posledica izpostavljenosti stirenu (etilbenzenu). Skupaj z meritvami koncentracije stirena 
oz. etilbenzena v zraku ugotavljamo dejanski vpliv na izpostavljenost posameznika. Vzorci 
urina se odvzamejo po izpostavljenosti delavcev ob koncu delovnega tedna in se hranijo v 
hladilniku oz. v zamrzovalniku, če analiza ni opravljena v 24 urah. Analiza po predhodni 
pripravi vzorca temelji na HPLC kromatografski ločbi. Rezultati se kvantitativno 
ovrednotijo po metodi umeritvene krivulje in se podajo na vsebnost kreatinina v urinu. 
Metoda je uporabna v območju od 0,25 do 2,5 mg/ml urina. Meja kvantitativne določitve je 
0,05 mg/ml urina.  
 
9.3.5.1.2. Določevanje mandeljeve kisline v urinu s tekočinsko kromatografijo 
Analiza po predhodni pripravi vzorca temelji na HPLC kromatografski ločbi. Rezultati se 
kvantitativno ovrednotijo po metodi umeritvene krivulje in se podajo na vsebnost 
kreatinina v urinu. Metoda je uporabna v območju od 0,25 do 2,5 mg/ml urina. Meja 
kvantitativne določitve je 0,05 mg/ml urina.  

Odvzem vzorca
Vzorce urina je treba odvzeti po končani izpostavljenosti ob koncu delovnega tedna ter jih 
takoj ohladiti na +5 0C. Če po 24-tih urah analiza še ni izvedena, jih je potrebno zamrzniti. 
Za analizo je potrebno 20 ml urina. 

Analitski postopek
Priprava mobilne faze ( 0,005 M 42SOH ) :
7,0 ml (50 %) 42SOH , (ρ = 1,403) počasi dodajamo v 100 ml bučko z vodo in dopolnimo 
do oznake. Dobimo 0,5M 42SOH . Odpipetiramo 10 ml 0,5M 42SOH v bučko 1000 ml in 
dopolnimo do oznake. Dobimo 0,005 M raztopino 42SOH , ki jo uporabimo kot mobilno 
fazo. 
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Priprava umeritvene krivulje
Zatehtamo 0,5 g mandeljeve kisline na pet decimalk natančno, raztopimo v bidestilirani 
vodi in razredčimo na 50 ml. Dobimo osnovno standardno raztopino10 mg/ml.  

100 µl osnovne standardne raztopine razredčimo na 10 ml demi vode. Dobimo delovno 
raztopino koncentracije 100 µg/ml. 

V pet bučk 10 ml odpipetiramo po: 50, 100, 200 in 500 µl delovne raztopine 100 µg/ml in 
dopolnimo z vodo. 

Dobimo koncentracije za umeritveno krivuljo : 
0,5… 1,… 2,… in 5,… µg MK/ml, ki glede na postopek priprave odgovarja : 
0,25.. 0,5.. 1,..  in 2,5.. mg MK/ml urina.  

Priprava vzorcev urina
Od vsakega vzorca urina odvzamemo približno 5 ml za analizo kreatinina. V 10 ml 
centrifugirko odpipetiramo 1 ml vzorca urina, dodamo 4 ml metanola, premešamo in 
centrifugiramo. 100 µl bistre raztopine odpipetiramo v bučko 10 ml in dopolnimo z demi 
vodo. Filtriramo preko filtra s porami 0,22 µm ter injiciramo v HPLC sistem. 

Kromatografski pogoji
• Kolona: Aminex HPX-87H (300x7,8mm) z ustrezno predkolono 
• Zanka: 20 µl
• Temperatura: 50 0C, kolona se pri teh pogojih kondicira več ur ali preko noči, pri 

čemer se uporablja pretok mobilne faze 0,3 ml/min. V začetku jo je potrebno segrevati 
postopoma. 

• Mobilna faza: 0,005 M 42SOH
• Pretok: 0,6 ml/min (38 bar) 
• Valovna dolžina: 195 nm 
Retenzijski čas za mandljevo kislino je pri danih kromatografskih pogojih 21,9 min. 
Kromatogram traja 40 min. 

Izračun
Iz umeritvene krivulje računalniški program izračuna koncentracijo mandljeve kisline v 
mg/ml urina, iz katere se izračuna koncentracijo mandljeve kisline v mol/mol kreatinina. 
 

KRCMCC ××= 10001

kjer je : 1C - koncentracija mandljeve kisline v urinu, mg/ml  
 KRC - koncentracija kreatinina v urinu, mmol/mol KR 
 M - molska masa mandljeve kisline (152,15) 
 C - koncentracija mandljeve kisline v urinu, mol/mol KR 

Validacija metode
Stabilnost vzorcev : 
Na podlagi eksperimentalnih rezultatov so ugotovili, da je mandljeva kislina v vzorcu urina, 
ki je pripravljen po opisanem postopku, stabilna vsaj pet dni, če je vzorec hranjen v 
hladilniku. Relativni standardni odmik za pet dni je 1,9 %. 

Preciznost metode: 
Relativni standardni odmik (RSD) za šest meritev je 1,6 %, dnevna ponovljivost sistema 
za šest injiciranj pa je 1,1 %. 

Zanesljivost metode: 
Praktični izkoristek metode je 101,9 %, povprečni procent odstopanja pa je 1,9 %. 
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Spodnja meja detekcije: 0,05 mg/ml urina 

Specifičnost metode : 
V kromatogramu vzorca urina je vrh mandljeve kisline ločen od vrha matriksa. Z vzorci 
urina neeksponiranih oseb se je ugotovilo, da se v tem vrhu ne skriva še kakšen metabolit.  

Robustnost metode: 
Rezultati zadnjih primerjalnih testov (FIOH, Helsinki – nov. 97) so bili uvrščeni v 
sprejemljivo območje odstopanja od pravih vrednosti določenih v njihovih referenčnih 
laboratorijih. Povprečno odstopanje je bilo 5,2 %. 
 
9.3.5.2 Določevanje kreatinina v urinu  

9.3.5.2.1 Uvod 
Večina metod za določevanje kreatinina temelji na Jaffovi reakciji. Jaff je že leta 1886 
opazil, da kreatinin s pikratom v alkalnem mediju daje rdečeoranžno obarvanje, kjer je pri 
okoli 490 nm  maksimum absorpcije. Mehanizem te reakcije dolgo ni bil razložen, v 
zadnjem obdobju pa so pojasnili, da alkalni pikrat in kreatinin v ekvimolarnem odnosu 
tvorita kompleks, za katerega se predvideva, da ima sledečo strukturo: 
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Jaffova reakcija ni specifična za kreatinin. Ugotovljeno je, da okoli 50 različnih snovi, ki 
interferirajo pri reakciji in dajejo obarvanje. Snovi, ki interferirajo v serumu, so glukoza, 
piruvat, včasih tudi aceton, acetocentna kislina in druge keto kisline, bilirubin, askorbinska 
kislina in nekatera zdravila, npr. cefalosporini in dr. Zaradi tega, odvisno od prisotnosti in 
koncentracije interferirajočih snovi te metode dajo lažne višje rezultate. Zato obstaja 
mnogo modifikacij klasične Jeffove metode, ki temeljijo na tem, da se čim bolj izloči ta 
interferent. Pri nekaterih metodah se uporablja adsorpcija kreatinina na aluminijske 
silikate (Loydov reagent, Fullerova zemlja), pri čemer se kreatinin odvaja od ostalih 
kromogenov, ki reagirajo. Te metode so vsekakor specifične, vendar so relativno 
dolgotrajne in zato neugodne za rutinsko delo. Podobno so razvite metode z ionskim 
izmenjevalcem, na katerega se kreatinin veže in tako odvaja od interferirajočih 
kromogenov. 

Metode z deproteinizacijo, od katerih je najvažnejša metoda Technicon-Autoanalizer, kjer 
se deproteinizacija napravi z dializo, dajejo nekoliko nižje rezultate od metod brez 
deproteinizacije.  
V zadnjem obdobju so bile razvite kinetične metode na bazi Jaffove reakcije. Za te 
metode je značilno, da ostali kromogeni počasneje reagirajo z alkalnim pikratom kot 
kreatinin in se meri začetna hitrost razvijanja barve. S tem se v velikem obsegu izognemu 
vplivu snovi, ki počasneje reagirajo. 
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Potrebno je omeniti tudi specifične encimske metode za določevanje kreatinina, ki so bile 
razvite v zadnjem času. Pri teh metodah se kreatinin z delovanjem kreatininaze (kreatinin-
iminohidrolaza) razgrajuje na N-metilhidantoin in NH4

+ ali z delovanjem kreatinin hidrolaze 
(kreatinin-amidohidrolaze) pretvoti v kreatin, a ta fosfolira s pomočjo ATP in kreatin kinaze. 
Nastali ADP v reakciji nato reagira s fosfoenolpiruvatom z delovanjem piruvat-kinaz in 
nastane piruvat, kateri se določa z optičnim testom. 
 
kreatinin + H2O kreatinin hidrolaza       kreatin 
 

kreatin kinaza 
kreatin + ATP                                kreatinfosfat + ADP 
 

piruvat kinaza 
ADP + fosfoenolpiruvat                              ATP + piruvat 
 

LDH 
piruvat + NADH + H+ laktat + NAD+

Obstajajo tudi nekatere metode, ki ne uporabljajo reakcije z alkalnim pikratom. Pri 
nekaterih metodah se kot reagent na kreatinin uporablja 3,5-dinitrobenzoat  in poizkuša se 
kreatinin meriti s pomočjo selektivne elektrode na amoniak, ki nastane z encimsko 
razgradnjo kreatinina s kreatininazom. 

Z izjemo encimske metode so za rutinsko analizo najprimernejše kinetične metode, zato 
bo ta metoda tudi prikazana v nadaljevanju. Pri teh metodah je zelo pomemben točen čas 
odčitavanja, kar pri ročnem delu včasih predstavlja težavo. Zato so te metode primerne za 
instrumente, pri katerih se avtomatsko nastavi čas odčitavanja.  
 
9.3.5.2.2 Kinetično določevanje kreatinina v urinu (56) 
Princip
Kreatinin z alkalnim pikratom tvori kompleks rdečkaste barve, kar je princip klasične 
Jaffove reakcije.  Kinetično  določevanje kreatinina v urinu se spremlja z merjenjem 
spremembe apsorpcije čez določen čas. 

Reagenti
Pripravijo se naslednji reagenti : 
1. Natrijev hidroksid, 0.5 mol/l. Raztopi se 20 g NaOH (Mr 40,0) v 1 l destilirane vode. Ko              

se ohladi, se po potrebi dopolni z destilirano vodo do 1 l. 

2. Nasičena raztopina pikrinske kisline, okoli 87,3 mmol/l. Z močnim mešanjem se pri     
 sobni temperaturi dodaja rekristalizirana pikrinska kislina (C6H3N3O7, Mr 229,11) v    
 destilirano vodo, dokler se raztopina ne nasiči. Za 100 ml je potrebno okoli 2 g pikrinske    
 kisline. 
 
3. Alkalni pikrat (pikrinska kislina, okoli 43,7 mmol/l, NaOH 0,25 mol/l). Zmešajo se enaki       
 volumni 0,5 mol/l NaOH in nasičene raztopine pikrata. Zmes je pri sobni temperaturi   
 stabilna okoli 2 tedna, vendar je boljše pripraviti svežo zmes.  

4. Standard kreatinina, 88,4µmol/l. 1 mg kreatinina (C4H5N3O, Mr 111) se raztopi v 100 ml      
 HCl 20 mmol/l. 

Postopek
Postopek se izvaja pri temperaturi 300C. Z alkalnim pikratom se nastavi 0 absorpcije na 
spektrofotometru. Nato se v 10 mm kiveti zmeša  
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Vzorec   (ml)  Standard ( ml) 
Urin (razredčen z vodo v razmerju 1:100)    0,1 - 
Standard  - 0,1 
Alkalni pikrat (reag.3)  2,0 2,0 

Ko  se zmeša, se točno po 20 s odčita A0 in po naslednjih 60 s A1. Meritve se izvajajo pri 
515 nm.  

Izračun 

∆A vzorec = A1 – A0 vzorec 

∆A standarda= A1 – A0 standarda 

Kreatinin µmol/l = 1004,88
tan

xx
A

A

dardas

vzorca

∆
∆

Opozorilo 
Pikrinska kislina mora biti zelo čista. Če ni, jo je potrebno prekristalizirati na sledeč način: 
200 g pikrinske kisline se raztopi v 300 ml vroče glacialne ocetne kisline. Tekočina se 
vroča prefiltrira skozi suhi filtrirni papir v suho čašo. Čaša se pokrije z urnim steklom in 
postavi, da se ohladi. Z mešanjem v čaši s stekleno palčko se izzove kristalizacija. Pusti 
se 2 uri na hladnem, da se kristalizacija zaključi in nato se filtrira. Kristali se sperejo s 70-
80 ml glacialne ocetne kisline. Kristali se sušijo na 70-900C, nato v eksikatorju in shranijo 
v temno čašo. 

Koncentracija pikrinske kisline ni pomembna, zelo pa je pomembna koncentracija NaOH 
pri čemer lahko odstopanje v koncentraciji luga vpliva na reakcijo in rezultat. 

Reakcija je odvisna od temperature, zato se priporoča, da se reakcija izvaja pri 300C. Če
to ni mogoče, se lahko izvaja tudi pri sobni temperaturi. Pomembno je, da se meritve 
vzorca in standarda opravljajo pri enaki temperaturi. 

Čas merjenja je zelo pomemben, saj je potrebno odčitati čas po 20 in po naslednjih 60  
sekundah. 

Ker je več faktorjev, ki vpliva na reakcijo, je boljše, da se vsakič meri vzorec in standard, 
ne pa, da se izračunava faktor.   

Referenčne vrednosti za urin
Referenčne vrednosti za urin so sledeče: 
 moški : 7,1 do 17,7 mmol/dU (0,8 -2,0 g/dU) 
 ženske: 5,3 do 15,9 mmol/dU (0,6 -1,8 g/dU) 
 
9.4 Izvajanje biološkega monitoringa pri delavcih, ki so v Republiki Sloveniji 
izpostavljeni stirenu  
 
Pri izvajanju akcije nadzora pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu, se je med drugim 
ugotavljalo, ali se je pri delavcih že kdaj izvedel biološki monitoring na stiren. V času 
prvega nadzora je bilo ugotovljeno, da skoraj nihče od delodajalcev še ni izvajal 
biološkega monitoringa pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu. Zato sem večinoma 
delodajalcem svetovala, naj se glede izvedbe biološkega monitoringa posvetujejo s 
pooblaščenim zdravnikom. Glede same izvedbe biološkega monitoringa je pomembno: 
• izbira dneva v tednu in po koliko urah dela na dan naj se izvede vzorčenje, 
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• kateri biološki vzorec naj se odvzame delavcu, 
• na kateri karakteristični pokazatelj naj se izvede biološki monitoring, 
• kateri laboratorij izvaja analize določitve mandljeve kisline v urinu.  

Večina delodajalcev je moja priporočila upoštevala in izvedla vzorčenje urina ob četrtkih 
po osmih urah dela. Odvzeti vzorci so se nato pripeljali na pristojno institucijo, ki ima tudi 
kontrolne metode za določitev mandljeve kisline v urinu. Preden se je izvedel odvzem 
biološkega materiala, so bili delavci seznanjeni o namenu odvzema in delavcem je bilo 
tudi obrazloženo, da morajo opravljati delo po ustaljenem delavniku.  

Po določitvi metabolita stirena v urinu je vsak delodajalec za vsakega delavca opravil 
analizo glede: 
• določitve, ali so bile pri kateremu delavcu presežene biološke mejne vrednosti (BAT), 
• vzroka, zakaj je prišlo do preseženih mejnih vrednosti, 
• analize zaposlenih, ki so bili vključeni v biološki monitoring glede starosti delavca (ke), 

skupne delovne dobe, delovne dobe posameznega delavca(ke) na delovnem mestu, 
kjer je bil izveden biološki monitoring, ali posamezni delavec(ka) kadi ali ne, kako 
ustrezno se uporablja osebna varovalna oprema za zaščito dihal, za zaščito telesa......  

V nadaljevanju želim prikazati posebnosti rezultatov biološkega monitoringa, ki so bile 
ugotovljene pri izvajanju inšpekcijskega nadzora. Glede na široko uporabo stirena so se 
ugotovitve inšpekcijskega nadzora razdelile v pripadajoče podskupine (glej poglavje 7.4), 
zato se bodo tudi ugotovitve biološkega monitoringa obravnavale v podskupinah.   

V tabelah, ki bodo predstavljene v nadaljevanju, pomeni:
• zap. št. -  zaporedne številke, ki ponazarjajo število delavcev, pri katerih se je izvedel 

biološki monitoring na stiren, 
• sk. DD – skupna delovna doba, 
• št. let na tem DM - število let na delovnem mestu, kjer delavec opravlja delo in je 

izpostavljen stirenu, 
• konc. na DM – izmerjena koncentracija na delovnem mestu. V kolikor sta navedeni v 

posameznem kvadratu dve števili, pomeni, da sta navedeni minimalna in maksimalna 
koncentracija, ki se pojavlja na delovnem mestu. Če pa je označeno z ni izm., pomeni, 
da delodajalec ni izvedel meritev koncentracij na delovnem mestu, ker ni ocenil, da je 
to potrebno, predvsem zato, ker se ocenjuje, da so koncentracije zelo nizke,  

• m – srednja aritmetična vrednost, 
• min – minimalna vrednost, 
• max – maksimalna vrednost, 
• σ – standardna deviacija - disperzija (sipanje, razpršenost, varianca), 
 
9.4.1 Biološki monitoring pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi 
laminatov z ročnim nanašanjem poliestrske in vinilestrske smole oziroma z 
brizganjem vlaken ter poliestrske smole s pištolo 
Delovno okolje delavcev, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov z ročnim 
nanašanjem poliestrske in vinilestrske smole, bi lahko razdelili v več vrst. Vendar sta 
običajno dve vrsti. Prva je tista, kjer so izjemno velike površine (ladje, jadrnice, čolni), pri 
katerih je skoraj nemogoče pri postopku ročne laminacije v vseh fazah dela doseči na 
delovnih mestih predpisano koncentracijo 20 ppm. Druga vrsta je izvajanje ročne 
laminacije pri manjših površinah, kjer je mogoče z ustreznim odsesavanjem, tako 
centralnim kot lokalnim, zagotoviti koncentracijo 20 ppm. Poleg tega pa je potrebno 
upoštevati, da so to koncentracije, kjer se pričakuje, da ne bo okvar zdravja. Ne sme se 
pozabiti, da je stiren tudi na seznamu nevarnih kemičnih snovi, ki lahko povzročijo 
poklicno bolezen, zato je s tehnološkega vidika potrebno storiti vse, da so koncentracije 
na delovnih mestih čim nižje in da je čim manj delavcev izpostavljenih hlapom stirena. Na 
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drugi strani pa se seveda ne sme pozabiti, da stiren spada med kemikalije, ki prodirajo 
skozi kožo, zato se mora zagotoviti uporaba oblačil z dolgimi rokavi, uporabo rokavic ter 
seveda zagotoviti ustrezno čiščenje kože. Vsekakor pa je potrebno zagotavljati tudi druge 
varnostne ukrepe, med katere sodi tudi izvedba biološkega monitoringa. 

V nadaljevanju želim predstaviti izkušnje večjega delodajalca, kateremu je s sistematičnim 
delom uspelo znižati vsebnost mandljeve kisline v urinu pri delavcih. Prav tako je razvil 
tehnološki postopek, pri katerem so delavci kljub izjemno velikim površinam, izpostavljeni 
manjšim koncentracijam stirena na delovnih mestih, kot so predpisane. 

V drugem primeru bo predstavljen biološki monitoring delavcev, ki izvajajo laminacijo 
manjših površin in kjer je delodajalcu z ustreznim prezračevanjem uspelo znižati 
koncentracije stirena pod 20 ppm, kar je predpisana mejna vrednost za stiren. Laminacijo 
pri delodajalcu izvajajo izključno moški. 

Večina delodajalcev je mnenja, da v kolikor imajo na delovnih mestih zagotovljeno 
koncentracijo stirena pod 20 ppm, potem bodo tudi biološke mejne vrednosti metabolita 
stirena v urinu v predpisanih mejah. Vendar žal ni tako, kar bo prikazano v tretjem primeru. 

Primer 1:
Delodajalec je delovodjo in delavce, ki so izpostavljeni stirenu v različnih oddelkih, kjer 
opravljajo dela laminiranja, laminiranja v montaži, laminiranja v modelarni, val laminacije, 
nanašanja gelcoata in priprave materiala, skladno s postopkom predhodno dogovorjenega 
vzorčenja s strani pooblaščene zdravnice napotil, da se jim določi metabolit stirena v urinu. 
Delavci so pretežno opravljali laminacijo izjemno velikih površin cca 60 m2. Koncentracije 
na delovnih mestih so zelo različne in časovno zelo nihajo, zato jih na tem mestu ne bomo 
vključili v tabelo 9.4.1-1, so pa prikazane v poglavju 7.4.1. Rezultati izvedenega 
biološkega monitoringa so podani v tabeli 9.4.1-1. 

Tabela 9.4.1-1: Prikaz rezultatov izvedenega biološkega monitoringa pri delavcih, ki so na 
različnih delovnih mestih izpostavljeni stirenu (prva skupina delavcev) 

Lamine-
rke 

Lamine-
rke  v 

montaži 

Laminerke 
v

modelarni 
Val 

laminerke 
Nanašalec 
gelcoata 

Pripra-
va mat.

Delovo- 
dja 

Št.žensk 40 6 4 11 0 0 0 
Št.moških 0 0 0 0 5 1 1
Skupno št. 40 6 4 11 5 1 1 

Starost/leto - m 38 35,5 34,5 39,5 41,8 45,0 47,0 
- min 24 21 30 30 27   
- max 49 44 39 50 47   

- σ 7,72 9,36 3,35 6,43 7,5   
Skupna delovna 

doba/leto - m 14,3 14,4 9,8 16,1 16,7 25,0 23,0 
- min 0,3 2,7 1,1 8 2,75   
- max 29 24 19 31 28   

- σ 9,2 8,35 6,8 6,46 10,71   
Delovna doba 

DM/leto - m 4,5 2,9 1,5 4,2 5,6 3,7 7,0 
- min 0,3 1 1,1 2,7 0,5   
- max 10,75 4,1 1,9 4,9 10,75   

- σ 3,5 1,19 0,38 0,64 4,28   
Ali kadi  - m 0,45 0,5 0,75 0,36 0,4 1,0 1,0 

- min 0 0 0 0 0
- max 1 1 1 1 1
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- σ 0,5 0,5 0,43 0,48 0,49   
Konc.mandelj. 

kisl. 
(mol/mol KR) 

- m 0,39 1,00 0,11 0,186 0,138 0,11 0,12 
- min 0,01 0,30 0,10 0,01 0,06   
- max 2,14 1,59 0,12 0,49 0,31   

- σ 0,470 0,470 0,008 0,196 0,093   
Št. preseženih 
BAT vrednosti 6 4 0 0 0 0 0
% preseženih 
BAT vrednosti 15,0 66,7 0 0 0 0 0 

Iz tabele 9.4.1-1 je razvidno, da je bila opravljena analiza mandljeve kisline v urinu pri 68 
delavcev in delavkah, ki so na svojih delovnih mestih izpostavljeni stirenu. Delo na 
delovnih mestih laminerk, laminerk v montaži, laminerk v modelarni in val laminaciji pri 
delodajalcu pretežno opravljajo delavke, kar je tudi razvidno iz tabele. Moški delavci 
opravljajo dela na  delovnih mestih nanašanja gelcoata, priprave materiala. Povprečna 
starost laminerk je 38 let, laminerk v montaži 35,5 let, laminerk v modelarni 34,5 let, val 
laminerk 39,5 let, nanašalcev gelcoata 41,8 let, priprave materiala 45 let in delovodje 47 
let. Povprečna skupna delovna doba laminerk znaša 14,3 leta, laminerk v montaži 14,4 
leta, laminerk v modelarni 9,8 let, val laminerk 16,1 leto in nanašalcev gelcoata 16,7 let. 
Povprečno delavke na delovnem mestu laminerke opravljajo delo 4,5 let, laminerke v 
montaži 2,9 let, laminerke v modelarni 1,5 let, val laminerke 4,2 leti, nanašalca gelcoata 
5,6 let, priprave materiala 3,7 let in delovodje 7 let. Kadilk je 45 % laminerk, 50 % laminerk 
v montaži, 75 % laminerk v modelarni, 36% val laminerk, 40% je kadilcev, ki nanašajo 
gelcoat, prav tako sta kadilca delavec, ki pripravlja material in delovodja. 

Iz tabele 9.4.1-1 je razvidno tudi, da je povprečna koncentracija mandljeve kisline v urinu 
najvišja pri laminerkah v montaži in to 1 mol/mol KR. Povprečna koncentracija laminerk v 
montaži celo presega predpisano biološko mejno vrednost za metabolit stirena v urinu. Pri 
laminerkah znaša povprečna  koncentracija mandljeve kisline v urinu 0,39 mol/mol KR, 
sledijo val laminerke z 0,186 mol/mol KR, nanašalci gelcoata z 0,138 mol/mol KR, 
delovodja z 0,12 mol/mol KR, laminerke v modelarni ter pripravljavec materiala z 0,11 
mol/mol KR. Navedene povprečne koncentracije so prikazane na sliki št. 9.4.1-1 
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Slika 9.4.1-1: Povprečne vrednosti izmerjenih koncentracij mandljeve kisline v urinu pri 
laminerkah, laminerkah v montaži, laminerkah v modelarni, val laminerkah in nanašalcih 
gelcoata in izmerjena koncentracija v pripravi materiala ter pri delovodju  
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Na delovnem mestu laminerk je bila v 6 primerih presežena dovoljena koncentracija 
mandljeve kisline v urinu, kar pomeni, da je bila presežena koncentracija ugotovljena pri 
15 % testirank. Najvišja presežena mejna vrednost je znašala 2,14 mol/mol KR, kar 
pomeni skoraj 3x prekoračitev dovoljene mejne vrednosti. Pri laminerkah v montaži je bila 
presežena dovoljena koncentracija mandljeve kisline v urinu ugotovljena v 4 primerih, kar 
pomeni pri 66,7% testirank. Najvišja presežena mejna vrednost je znašala 1,59 mol/mol 
KR, kar pomeni več kot 2x prekoračitev dovoljene mejne vrednosti. Na delovnih mestih 
laminerka v modelarni, val laminerka, nanašalec gelcoata, pripravljavec materiala in 
delovodja presežene mejne vrednosti niso bile ugotovljene. Najvišje izmerjene 
koncentracije mandljeve kisline v urinu po delovnih mestih so prikazane na sliki 9.4.1-2. 
Glede na to, da je za delovno mesto priprave materiala in delovodje bila opravljena samo 
ena meritev, ti dve delovni mesti nista vključeni v sliko, ki sledi.  
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Slika 9.4.1-2: Najvišje izmerjene koncentracija mandljeve kisline v urinu pri laminerkah, 
laminerkah v montaži, laminerkah v modelarni, val laminerkah in nanašalcih gelcoata 
 
Glede na to, da so prve meritve koncentracije mandljeve kisline v urinu pokazale znatno 
presežene vrednosti pri laminerkah v montaži in laminerkah, je delodajalec čez cca 2 
meseca po prvih meritvah, pri nespremenjenih tehnoloških postopkih, izvedel 
ponovne meritve vsebnosti mandljeve kisline v urinu pri tistih delavkah, pri katerih so prve 
meritve pokazale, da imajo v urinu presežene dovoljene vrednosti mandljeve kisline.  
Ponovne meritve so se opravljale pri vseh štirih delavkah laminerkah v montaži in petih 
delavkah laminerkah, katere so imele pri prvi meritvi preseženo dovoljeno vrednost 
metabolita stirena v urinu. 

Druge meritve so pri vseh štirih delavkah laminerkah v montaži, pri katerih so bile 
ponovno opravljene meritve vsebnosti mandljeve kisline v urinu, pokazale še višje 
koncentracije mandljeve kisline v urinu kot prve meritve. Povprečna vrednost prvih meritev, 
ki je pri teh delavkah znašala 1,28 mol/mol KR z najvišjo vrednostjo 1,59 mol/mol KR, se 
je pri drugih meritvah povečala na 2,37 mol/mol KR z najvišjo vrednostjo 2,93 mol/mol KR. 
Po tako dobljenih rezultatih se postavlja vprašanje, ali se mogoče pri teh delavkah stiren 
še dodatno akumulira v telesu.  Glede na to, da so tudi druge meritve pokazale 
prekoračene dovoljene vrednosti metabolita stirena v urinu, je tem delavkam pooblaščena 
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zdravnica podala enomesečno prepoved stika s hlapi stirena. Delodajalec je upošteval 
zahteve medicine dela in delavke za en mesec odstranil z delovnih opravil, kjer so bile 
delavke v stiku s stirenom. Po enomesečnem delu v okolju brez prisotnosti stirena je 
delodajalec delavke ponovno napotil na določitev koncentracije mandljeve kisline v urinu. 
Ponovne meritve so pokazale, da se je koncentracija mandljeve kisline v urinu od 
povprečne vrednosti drugih meritev 2,37 mol/mol KR, zmanjšala na povprečno vrednost 
0,075 mol/mol KR. Vrednosti mandljeve kisline v urinu pri laminerkah v montaži pri prvih, 
drugih in meritvah, kjer so bile delavke 1 mesec izločene z dela s stirenom, so prikazane v 
tabeli 9.4.1-2 in na sliki 9.4.1-3. 

Tabela 9.4.1-2: Gibanje vrednosti mandljeve kisline v urinu pri laminerkah v montaži, ki so 
pri prvih meritvah imele presežene dovoljene koncentracije mandljeve kisline v urinu 

Zap.št.
Starost/

leto 
Skupna 
DD/leto 

Št.let na 
DM/leto 

1.meritve
2. meritve 

(cca 2 meseca po 
prvih meritvah) 

Ponovne 
meritve- 1 mesec 

po 
izločitvi dela s 

stirenom 
1 39 19 1 1,58 2,75 0,03 
2 24 3,9 3,9 1,59 2,73 0,21 
3 21 2,7 2,7 1,04 1,08 0,03 
4 42 15 4,1 0,92 2,93 0,03 
m 31,5 10,15 2,92 1,28 2,37 0,075 

min 21 2,7 1 0,92 1,08 0,03 
max 42 19 4,1 1,59 2,93 0,21 
σ 9,125 7,00 1,23 0,30 0,75 0,08 
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Slika 9.4.1-3: Gibanje vrednosti mandljeve kisline v urinu pri laminerkah v montaži, ki 
 so pri prvih meritvah imele presežene dovoljene koncentracije mandljeve kisline v urinu 
 
Kot pri delavkah laminerkah v montaži je delodajalec tudi pri delavkah laminerkah, pri 
katerih so bile presežene koncentracije mandljeve kisline v urinu, ponovno po 2 mesecih 
izvedel meritve koncentracije mandljeve kisline v urinu. Ponovne meritve, ki so se 
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opravljale pri 5 delavkah, so pokazale prekoračitev mandljeve kisline v enem primeru, kjer 
se je vsebnost mandljeve kisline od prvih meritev, ko je znašala 1,63 mol/mol KR, 
povečala na 2,86 mol/mol KR. 

Glede na to, da je tudi druga meritev pri eni delavki pokazala prekoračeno dovoljeno 
vrednost metabolita stirena v urinu, je tudi tej delavki pooblaščena zdravnica podala 
enomesečno prepoved stika s hlapi stirena. Delodajalec je upošteval zahteve medicine 
dela in delavko za en mesec odstranil z delovnih opravil, kjer bi bila v stiku s stirenom. Po 
enomesečnem delu v okolju brez prisotnosti stirena je delodajalec delavko ponovno 
napotil na določitev koncentracije mandljeve kisline v urinu. Ponovne meritve so pokazale, 
da se je koncentracija mandljeve kisline v urinu od vrednosti 2,86 mol/mol KR zmanjšala 
na vrednost 0,07 mol/mol KR. Vrednosti mandljeve kisline v urinu pri prvih, drugih in 
meritev, kjer  je bila delavka 1 mesec izločena z dela s stirenom, so prikazane v tabeli 
9.4.1-3 in na sliki 9.4.1-4. 

Tabela 9.4.1-3: Gibanje vrednosti mandljeve kisline v urinu pri laminerkah, ki so pri prvih 
meritvah imele presežene dovoljene koncentracije mandljeve kisline v urinu  

Zap.št
.

Starost
/

leto 

Skupna 
DD/ 
leto 

Št.let 
na 

DM/leto
1.meritv

e

2.meritve 
(cca 2 meseca 

po 
prvih meritvah) 

Ponovne meritve – 1 
mesec po 

izločitvi dela s 
stirenom 

1 38 21 3,75 1,11 0,74  
2 29 6 1,75 1,74 0,26  
3 31 5 4,7 1,63 2,86 0,07 
4 46 24 3,9 2,14 0,1  
5 46 21 2,7 1,39 0,16  
6 46 28 8,4 1,36   
m 39,3 17,5 4,2 1,56 0,83 0,07 

min 29 5 1,75 1,11 0,1 0,07 
max 46 28 8,4 2,14 2,86 0,07 
σ 7,20 8,8 2,1 0,33 1,04 0 
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Slika 9.4.1-4: Gibanje vrednosti mandljeve kisline v urinu pri laminerkah, katere so pri      
 prvih meritvah imele presežene dovoljene koncentracije mandljeve kisline v urinu  
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Delodajalec je po pridobitvi rezultatov biološkega monitoringa proučil podatke in poiskal 
morebitne vzroke, ki bi lahko prispevali k povišanju koncentracije metabolita stirena v 
urinu. Možne vzroke je analiziral in lahko bi jih strnili v sledeče:  

• neuporaba osebne varovalne opreme, 
• nepravilna uporaba zaščitne maske, 
• predolga uporaba filtra, ker filter ni bil pravočasno zamenjan, 
• delo izven delovnega časa pri drugih delodajalcih (plastičarjih). 

Glede na to izkušnjo je delodajalec v nadaljevanju izvedel ukrepe s katerimi je poskušal 
zagotoviti, da bodo koncentracije metabolita stirena v urinu pri zaposlenih v mejnih 
vrednostih. Intenzivno je začel z razvojem nove tehnologije t.i. val postopkom, kjer so 
delavci izpostavljeni nizkim koncentracijam stirena. V velikem obsegu je zagotovil, da se 
hlapi stirena odsesavajo z lokalnim odsesavanjem na delovnem mestu, v prostor pa se 
vpihuje sveži zrak.   

Poleg tehnoloških izboljšav se je posvetil tudi vsakemu posameznemu delavcu, ki prihaja 
v stik s stirenom, saj se vsak posameznik mora zavedati, da z upoštevanjem varnostnih 
ukrepov, uporabo osebne varovalne opreme, v prvi vrsti varuje svoje zdravje. Zato je 
organiziral srečanje in predavanje s strani pooblaščene zdravnice. Pooblaščena zdravnica 
je delavcem razložila kako stiren vstopa v telo, kako se pred stirenom zaščitijo dihala, 
koža in prebavila, kakšni so učinki na zdravje pri inhalaciji in pri stiku s kožo. Poleg 
pooblaščene zdravnice je dobavitelj mask predstavil pravilno uporabo mask, pravilno 
skladiščenje in čiščenje mask, kakšni so pokazatelji, ko je potrebno filtre menjati. Velika 
pozornost je bila posvečena tudi redni uporabi zaščitnih mask, kjer je bilo delavcem 
obrazloženo, da je potrebno uporabljati masko ves čas delovnega procesa. Delavcem so 
bile prikazane raziskave proizvajalca zaščitnih mas Sundstrom iz Švedske, kjer jim je bilo 
prikazano, da če ne uporabljajo maske samo 5 minut v 8 urnem delavniku, se jim zaščitni 
faktor od 1000 zmanjša na 100, kar pomeni, da jim je omogočena samo 10 % zaščita. To 
je prikazano na sliki 9.4.1-5. 
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Prav tako so bile delavcem ponovno prikazane sankcije glede kršitev varnostnih ukrepov 
in obrazloženo, da se jim zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov lahko prekine delovno 
razmerje. Obrazloženo jim je bilo tudi, da s takšno prekinitvijo delovnega razmerja ne 
morejo uveljavljati pravic na Zavodu za zaposlovanje. 

Delodajalec je spoznal, da je rezultat za izboljšanje razmer v veliki meri odvisen tudi od 
izvajanja ustrezne notranje kontrole glede uporabe osebne varovalne opreme. Da ne bi 
prihajalo več do predolge uporabe filtra, ker filter ni bil pravočasno zamenjan, je časovno 
opredelil menjavo filtrov. Noben proizvajalec osebne varovalne opreme za zaščito dihal ne 
definira, kdaj je potrebno zamenjati filter na maski, saj je časovna zamenjava filtra odvisna 
od vrste snovi, ki se filtrira, temperature, kjer se filter uporablja, relativne vlažnosti zraka v 
delovnem okolju uporabe filtra, teže dela, ki ga delavec opravlja, od vsakega 
posameznega delavca, ki uporablja zaščito dihal in od drugih vplivov, zato vsi proizvajalci 
navajajo, da je potrebno zamenjati filter, pri kemikalijah, kot so stiren, ko pride do preboja 
filtra. Zato mora delodajalec definirati v svojem internem aktu, kdaj se mora zamenjati 
filter za posamezno kemikalijo. Delodajalec je to tudi storil tako, da je nastavil evidenčni 
list uporabe filtra za vsakega posameznega delavca. Na podlagi pridobljenih podatkov, pa 
je analiziral podatke, kjer je časovno določil, na koliko časa je potrebno zamenjati filter.   

Rezultati ukrepov za zmanjšanje koncentracije metabolita stirena v krvi so razvidni v tabeli 
9.4.1-3, kjer je izvedel biološki monitoring pri drugi skupini delavcev.   
 
Tabela 9.4.1-3: Prikaz rezultatov izvedenega biološkega monitoringa pri delavcih, ki so na 
različnih delovnih mestih izpostavljeni stirenu (druga skupina delavcev) 

Laminerji-ke Nanašalec gelcoata Delovodja 
Št.žensk 32 0 0 

Št.moških 7 7 1
Skupno št. 39 7 1 

Starost/leto         - m 36 40,8 45 
- min 19 29  
- max 52 50  

- σ 8,2 7,7  
Delovna doba 

DM/leto                - m 1,8 5,5 6,75 
- min 0,25 0,6  
- max 6 16,7  

- σ 1,75 5,97  
Ali kadi  - m 0,38 0,86 1 

- min 0 0
- max 1 1

- σ 0,49 0,35  
Konc.mandelj. kisl. 

(mol/mol KR) 
- m 0,18 0,067 0,03 

- min 0,01 0,04  
- max 1,00 0,1  

- σ 0,24 0,022  
Št. preseženih 
BAT vrednosti 1 0 0

% preseženih BAT vrednosti 2,56 0 0 

Iz tabele 9.4.1-3 je razvidno, da je povprečna koncentracija na delovnem mestu laminacije 
znašala 0,18 mol/mol KR, kar pomeni da je v tej skupini znatno padla koncentracija 
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metabolita stirena v urinu v primerjavi s prvo skupino, kjer je v povprečju znašala 0,39 
mol/mol KR. Samo pri eni delavki je bila presežena mejna vrednost, ki je znašala 1 
mol/mol KR, kar predstavlja 2,56 % glede na populacijo, kjer so bile izvedene meritve, 
medtem, ko je v prvi skupini bila ta vrednost 15 %. Tudi na delovnem mestu nanašalec 
gelcoata se je povprečna koncentracija znižala z vrednosti 0,138 mol/mol KR na 0,067 
mol/mol KR. Prav tako se je na delovnem mestu delovodje koncentracija z 0,12 mol/mol 
KR  znižala na 0,03 mol/mol KR. Ugotavlja se, da se je po izvedbi ukrepov koncentracija 
metabolita stirena na vseh delovnih mestih občutno zmanjšala. Navedeno je prikazano na 
sliki 9.4.1-6.  
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Slika 9.4.1-6: Povprečne vrednosti koncentracije mandljeve kisline v urinu pred        
 izvedbo ukrepov (1. skupina) in po izvedbi ukrepov (2. skupina) 
 
Zaključiti je mogoče, da je tudi pri laminaciji velikih površin z doslednim upoštevanjem 
varnostnih ukrepov mogoče doseči, da so biološke mejne vrednosti v okviru predpisanih. 
Ti ukrepi so predvsem zagotavljanje nadzora nad uporabo osebne varovalne opreme za 
zaščito dihal, zagotavljanje časovne menjave filtrov, zagotavljanje ustrezne namestitve 
maske na obraz, zagotavljanje, da se na delovnih mestih ne bo uživalo hrane, 
zagotavljanje ustrezne čistoče rok in zagotavljanje, da si delavci zaščitijo vse dele telesa, 
da ne bo prihajalo do prehajanja stirena skozi kožo. Da so biološke mejne vrednosti v 
okviru predpisanih, ne pomeni samo to, da je delodajalec zadovoljil zakonske  normative, 
ampak predvsem to, da se delavci na teh delovnih mestih počutijo ugodneje, saj so se po 
izvedbi ukrepov pri njih zmanjšale vrtoglavice, glavoboli, utrujenost, s tem pa počasi 
izginjajo simptomi, ki so posledica izpostavljenosti stirenu. To istočasno tudi pomeni 
manjša tveganje za poklicna obolenja npr. poklicno astmo.   
 
Primer 2:
Delodajalec je delavce, ki so izpostavljeni stirenu na delovnih mestih laminer, laminer 
lanser in na delovnih mestih v orodjarni napotil, skladno s postopkom predhodno 
dogovorjenega vzorčenja urina s strani pooblaščenega zdravnika, da se jim določi
metabolit stirena v urinu.  
Delavci so izpostavljeni stirenu pri strojnem laminiranju (brizganje steklenih vlaken in 
poliestrske smole s pištolo), ročnem laminiranju kopalnih kadi, tuš kabin in oblog za 
kopalne kadi in pri pripravi smol. Razlog, da delodajalec izvaja laminacijo izdelkov, je 
izboljšanje mehanske trdnosti luske, ki je iz akril butadienskih plošč oziroma akrilnih plošč.
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Delavci izvajajo torej laminacijo posameznih površin, ki znaša do 10 m2. Delavci so 
izpostavljeni na delovnih mestih koncentracijam od 3,5 do 8,2 ppm. Kljub temu, da so 
delavci na teh delovnih mestih izpostavljeni nižjim koncentracijam stirena od dovoljenih 
mejnih vrednosti, je delodajalec na teh delovnih mestih predpisal obvezno uporabo 
zaščitnih mask za zaščito dihal, kar delavci dosledno upoštevajo. Pri delodajalcu se 
biološki monitoring delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, predhodno še ni izvajal, tako da 
se je v letu 2008 to izvajalo prvič. Rezultati so podani v tabeli 9.4.1-4. 
 
Tabela 9.4.1-4: Prikaz rezultatov izvedenega biološkega monitoringa pri delavcih, ki so na 
delovnih mestih laminer, skupinski lanser in v orodjar izpostavljeni stirenu  

Zap.št. Starost Spol DM Sk. DD Št.let na DM Kadilec 
da -1 ne-0

Konc.mand. 
kisl.v urinu 

(mol/mol KR)
1 50 M laminer 10,7 1,4 0 0,1 
2 26 M laminer 8,7 8,2 0 0,16 
3 45 M laminer 26,1 4,0 1 0,09 
4 31 M laminer 11,4 10,9 1 0,09 
5 32 M laminer 13,7 13,7 0 0,19 
6 38 M laminer 15,2 1,8 0 0,32 
7 50 M laminer 26,1 4,6 0 0,25 
8 45 M laminer 23,6 1,7 0 0,39 
9 54 M laminer 24,7 4,6 1 0,08 
10 50 M laminer 23,9 4,6 0 0,2 
11 35 M laminer 14,2 8,8 1 0,12 
12 27 M laminer 8,1 2,0 1 0,1 
13 29 M laminer 10,0 4,2 1 0,32 
14 39 M laminer 2,5 1,7 0 0,15 
15 49 M laminer 9,7 2,6 1 0,37 
16 42 M laminer 25,1 9,9 0 0,08 
17 38 M laminer 20,4 11,7 0 0,25 
18 48 M laminer 15,9 2,6 1 0,06 
19 45 M skup.lanser 18,7 9,7 0 0,03 
20 32 M skup.lanser 13,9 13,9 0 0,02 
21 41 M skup.lanser 19,0 10,6 0 0,04 
22 31 M skup.lanser 11,4 10,9 1 0,04 
23 39 M skup.lanser 20,6 16,0 0 0,03 
24 56 M orodjar 34,8 29,9 0 0,02 
25 36 M orodjar 13,9 2,2 1 0,09 

m-laminer 40,4   16,1 5,5 0,44 0,18 
min-laminer 26   2,5 1,4 0 0,06 
max-laminer 54   26,1 13,6 1 0,39 

Σ 8,68   7,2 3,8 0,49 0,10 
m-sk.lanser 37,6   16,7 12,2 0,2 0,03 

min-sk.lanser 31   11,4 9,7 0 0,02 
max-sk.lanser 45   20,6 16,0 1 0,04 

Σ 5,35   3,5 2,3 0,4 0,007 
m-orodjar 46   24,3 16,0 0,5 0,055 

min-orodjar 36   13,9 2,2 0 0,02 
max-orodjar 56   34,8 29,9 1 0,09 

Σ 10   10,4 13,8 0,5 0,035 
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Iz tabele 9.4.1-4 je razvidno, da je povprečna starost laminerjev 40,4 leta, skupinskih 
lanserjev 37,6 let in orodjarjev 46 let. Opravljanje dela na delovnem mestu, kjer je 
prisotnost stirena, je pri laminerju v povprečju 5,5 let, skupinskemu lanserju 12,2 let in 
orodjarju 16 let. Kadilcev je med laminerji 44 %, med skupinskimi lanserji 20 % in orodjarji 
50 %. Vrednost mandljeve kisline v urinu pri delavcih, ki izvajajo delo na delovnem mestu 
laminerja, je 0,18 mol/mol KR, na delovnem mestu skupinski lanser 0,03 mol/mol KR in na 
delovnem mestu orodjar 0,055 mol/mol KR. Vrednosti mandljeve kisline v urinu so dokaj 
nizke pri skupinskem lanserju in orodjarju, ki sta časovno manj izpostavljena stirenu, 
medtem ko je vrednost mandljeve kisline v urinu pri teh laminerjih dejansko enaka kot pri 
laminerjih velikih površin (skupina 2). Da so koncentracije mandljeve kisline v urinu pri 
obeh delovnih mestih enake, kljub temu, da so laminerji oz. laminerke velikih površin 
izpostavljeni koncentracijam, ki običajno presegajo mejno vrednost 20 ppm, pri 
laminacijah manjših površin pa precej nižjim koncentracijam, je mogoče pripisati temu, da 
delavci laminerji manjših površin pri svojem delu ne uporabljajo ustreznih delovnih oblek 
(dolge rokave, temveč kratkih).        

Primer 3 :
Delodajalec je delavce, ki so izpostavljeni stirenu na delovnih mestih plastičar, skladno s 
postopkom predhodno dogovorjenega vzorčenja urina s strani pooblaščenega zdravnika, 
napotil, da se jim določi metabolit stirena v urinu. Delavci so izpostavljeni stirenu pri 
ročnem laminiranju manjših površin do 10 m2 in pri pripravi smol. Pri delodajalcu se 
biološki monitoring delavcev, ki so izpostavljeni stirenu predhodno še ni izvajal, tako da se 
je v letu 2008 izvajal prvič. Rezultati so podani v tabeli 9.4.1-5.

Tabela 9.4.1-5: Prikaz rezultatov izvedenega biološkega monitoringa pri delavcih, ki so na 
delovnih mestih plastičar izpostavljeni stirenu  

Zap.št. Starost Spol DM 
Sk.
DD Št.let na

DM 
Kadilec 

ne-0 da-1
Konc. na DM 

(ppm) 

Konc.mand. 
kisl.v urinu 

(mol/mol KR)
1 31 M plastičar 12 7 1 5,8 0,11 
2 26 Ž plastičar 4 4 1 0,20 1,2 
3 41 Ž plastičar 24 24 0 0,20 0,44 
4 45 Ž plastičar 26 26 0 1,2 0,04 
5 39 M plastičar 20 17 0 5,8 0,15 
6 47 Ž plastičar 26 26 0 0,20 0,77 

m 38,2   
18,
6 17,3 0,33  0,45 

min 26   4 4 0  0,04 
max 47   26 26 1  1,2 
σ 7,4   8,1 8,9 0,47  0,42 

Iz tabele 9.4.1-5 je razvidno, da je pri zelo nizki koncentraciji stirena na delovnem mestu, 
(ki znaša 0,20 ppm) koncentracija mandljeve kisline v urinu celo presegla pri dveh od treh 
delavkah dovoljene mejne vrednosti. Delodajalec mora v takšnih primerih poiskati vzrok 
zakaj je  prišlo do takšnih vrednosti biološkega monitoringa. Vsekakor je potrebno iskati 
vzrok, pri posamezni delavki. Postavlja se vprašanje, kaj je vplivalo na tako visoke 
vrednosti biološkega monitoringa pri tako nizki koncentraciji stirena na delovnem mestu. 
Ali morda kakšna druga kemikalija, bolezen katere od delavk, ali je mogoč vpliv določenih 
zdravil ali morda še kaj. Skupaj s pooblaščenim zdravnikom bo delodajalec moral ugotoviti 
vzrok in predvideti ukrepe za zmanjšanje koncentracije mandljeve kisline v urinu. Te 
ugotovitve so nedvoumno pomembne za vse delodajalce, saj je večina delodajalcev 
prepričana, da v kolikor imajo koncentracije kemikalij v mejnih vrednostih, bodo tudi v 
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mejah biološke mejne vrednosti. Vendar je iz tega primera razvidno, da to ne drži. Zato 
morajo delodajalci poleg izvajanja meritev kemičnih škodljivosti, izvajati tudi meritve 
biološkega monitoringa.     

Slika 9.4.1-7 prikazuje različne koncentracije mandljeve kisline v urinu pri treh delavkah, ki 
vse opravljajo enako vrsto in težo dela, ter so vse tri izpostavljene enaki koncentraciji 
stirena na delovnem mestu, ki je izjemno nizka 0,20 mg/m3, kar je več kot 100x manjša 
koncentracija od mejne vrednosti za stiren, ki znaša 20 ppm. 
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Slika 9.4.1-7: Koncentracije mandljeve kisline v urinu pri treh delavkah, ki so        
 izpostavljene koncentraciji stirena 0,20 ppm 
 

9.4.2 Biološki monitoring pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi 
laminatov s postopkom vlečenja  
V tabeli 9.4.2-1 so prikazani rezultati meritev biološkega monitoringa za stiren pri 
nekaterih delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi vlečenih profilov in izdelkov  iz 
poliestrskih smol. Koncentracije stirena na delovnih mestih pri nanašanju smole v zaprtih 
sistemih so večino časa 0,7 ppm, občasno pa se pri kontroli delovanja linije pojavljajo tudi 
višje koncentracije, ki znašajo 3,1 ppm. 
 
Tabela 9.4.2-1: Prikaz rezultatov biološkega monitoringa pri nekaterih delavcih, ki so 
izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov s postopkom vlečenja  

Št. Starost Spol Delovno mesto Sk. DD Št.let na
DM 

Kadilec
Konc. na

DM 
(ppm) 

Konc. 
mand.kisl.v urinu

(mol/mol KR) 
1 32 M proizv.delavec 6 3 ne 0,7 – 3,1 0,02 
2 50 M proizv.delavec 30 3 da 0,7 – 3,1 0,06 
3 46 Ž proizv.delavec 23 3 ne 0,7 – 3,1 0,08 
m 42,67   42,67 3   0,05 

min 32   6 3  0,7 0,02 
max 50   30 3  3,1 0,08 
σ 7,72   10,08 3   0.025 

Iz tabele št. 9.4.2-1 je razvidno, da povprečna koncentracija mandljeve kisline v urinu 
znaša 0,05 mol/mol KR, kar predstavlja 6,7 % dovoljene biološke mejne vrednosti. 
Dovoljena biološka mejna vrednost mandljeve kisline v urinu znaša 0,74 mol/mol KR. 
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9.4.3 Biološki monitoring pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri impregnaciji s 
poliestrsko smolo polizdelkov in izdelkov (elektroindustrija) 
V tabeli 9.4.3-1 so prikazani rezultati meritev biološkega monitoringa za stiren pri 
nekaterih delavcih, ki so izpostavljeni stirenu v elektroindustriji. Delavci so na delovnem 
mestu posluževanje strojev ves delovni čas izpostavljeni koncentraciji stirena 1,2 ppm, 
medtem ko so delavci na delovnem mestu nastavljavec strojev občasno izpostavljeni 
koncentracijam  stirena 8,1 ppm. 
 
Tabela 9.4.3-1: Prikaz rezultatov biološkega monitoringa pri nekaterih delavcih, ki so 
izpostavljeni stirenu v elektroindustriji 

Zap.št. Starost Spol DM Št.let na
DM 

Konc. 
na  DM 
(ppm) 

Konc. 
mand.kisl.v 

urinu 
(mol/mol KR) 

1 43 Ž posl.strojev 7 1,2 0,05 
2 57 Ž posl.strojev 6 1,2 0,06 
3 36 Ž posl.strojev 6 1,2 0,19 
4 30 Ž posl.strojev 1 1,2 0,19 
5 51 M posl.strojev 1 1,2 0,01 
6 19 M posl.strojev 1 1,2 0,02 
7 36 M posl.strojev 1 1,2 0,04 
8 20 M posl.strojev 1 1,2 0,19 
9 29 M nastavljavec 5 8,1 0,02 
10 31 M nastavljavec 7 8,1 0,04 
11 39 M nastavljavec 7 8,1 0,02 
12 49 M nastavljavec 5 8,1 0,02 
13 28 M nastavljavec 1 8,1 0,03 
14 40 M nastavljavec 8 8,1 0,03 
15 37 M nastavljavec 6 8,1 0,02 
m 36,3   4,2  0,062 

min 19   1  0,01 
max 57   8  0,19 
σ 10,4   2,7  0,065 

m-posl.str 36,5   3  0,094 
min-posl.str. 19   1  0,01 
max-posl.str. 57   7  0,19 
σ-posl.str. 12,7   2,6  0,076 

m-nastavljav. 36,1   5,6  0,026 
min-nastavljav. 28   1  0,02 

max-
nastavljav. 49   8  0,04 
σ-nastavljalec 6,9   2,1  0,007 

Če primerjamo srednje vrednosti med delovnim mestom posluževanje strojev in delovnim 
mestom nastavljavec, vidimo, da ima nastavljavec strojev znatno nižjo koncentracijo 
mandljeve kisline v urinu. Prav tako je  tudi varianca znatno nižja. Ti rezultati lahko kažejo  
na to, da je zelo pomembno trajanje izpostavljenosti stirenu. Ne glede na predhodno 
navedeno, je povprečna koncentracija mandljeve kisline v urinu 0,062 mol/mol KR, kar 
predstavlja 8,4 % dovoljene biološke mejne vrednosti. Dovoljena biološka mejna vrednost 
mandljeve kisline v urinu znaša 0,74 mol/mol KR. 
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9.4.4 Biološki monitoring pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi 
ekspandiranega polistirena 
V tabeli 9.4.4-1 so prikazani rezultati meritev biološkega monitoringa za stiren pri 
nekaterih delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi ekspandiranega polistirena. 
Delavci so na delovnem mestu izdelovalec I, II in III dnevno ves delovni čas izpostavljeni 
koncentracijam stirena 1 ppm.  
 
Tabela 9.4.4-1: Prikaz rezultatov biološkega monitoringa pri nekaterih delavcih, ki so 
izpostavljeni stirenu pri izdelavi ekspandiranega polistirena 

Zap.št. Starost Spol DM Sk. DD Št.let na
DM 

Kadilec 

Konc.
na 
DM 

(ppm) 

Konc.mand. 
kisl. v urinu 

(mol/mol KR)
1 43 M Izdelovalec I 25,25 25,25 ne 1 0,03 
2 49 Ž Izdelovalec I 30,60 30,00 ne 1 0,04 
3 40 Ž Izdelovalec II 24,50 24,50 ne 1 0,04 
4 40 Ž Izdelovalec III 24,00 24,00 ne 1 0,04 
5 40 Ž Izdelovalec II 24,42 24,42 ne 1 0,02 
6 52 Ž Izdelovalec II 32,20 31,90 ne 1 0,03 
7 27 Ž Izdelovalec III 1,00 1,00 ne 1 0,04 
8 34 Ž Izdelovalec II 4,20 0,92 ne 1 0,04 
m 40,6   20,80 20,25   0,035 

min 27   1,00 0,92   0,02 
max 52   32,20 31,90   0,04 
σ 7,4   10,90 11,45   0,007 

Iz tabele 9.4.4-1 je razvidno, da se je opravljal biološki monitoring pri delavcih, ki so zelo 
dolgo izpostavljeni stirenu, celo več kot 30 let, pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu 
skoraj 25 let in pri delavcih, ki so zelo malo časa izpostavljeni stirenu (okoli enega leta). 
Iz rezultatov je razvidno, da ni statistično pomembne razlike med delavci, ki so 
izpostavljeni stirenu kratek čas in delavci, ki so izpostavljeni stirenu celo več kot 30 let. 
Navedeno potrjuje dejstvo, da se stiren po bioakumulaciji postopoma izloča iz telesa.  

Povprečna koncentracija mandljeve kisline v urinu je 0,035 mol/mol KR, kar predstavlja 
4,7 % dovoljene biološke mejne vrednosti. Dovoljena biološka mejna vrednost mandljeve 
kisline v urinu znaša 0,74 mol/mol KR. 
 
9.4.5 Biološki monitoring pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu zaradi uporabe 
premaznih sredstev (proizvodnja pohištva)  
V tabeli 9.4.1.5-1 so prikazani rezultati meritev biološkega monitoringa za stiren pri 
nekaterih delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri proizvodnji pohištva. Delavci so na 
delovnem mestu lakiranja ves delovni čas izpostavljeni koncentraciji stirena od 1,3 ppm 
do 7,5 ppm, na delovnem mestu odlaganja 0,002 ppm in delovnem mestu barvanja 0,02 
ppm. Na delovnih mestih tuširanja, beljenja in izoliranja se zaradi ocenjenih majhnih emisij 
stirena v delovno okolje meritve niso izvajale. Delavci ne uporabljajo osebne varovalne 
opreme za zaščito dihal. Prav tako za zaščito telesa večinoma uporabljajo delovne obleke 
s kratkimi rokavi. 
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Tabela 9.4.5-1: Prikaz rezultatov biološkega monitoringa pri nekaterih delavcih, ki so 
izpostavljeni stirenu, ki je v premaznih sredstvih (proizvodnja pohištva) 

Št. Starost Spol DM Sk.DD
Št. 

let na 
tem DM 

Kad. 
ne-0 da-

1

Konc. 
na 

tem DM 
(ppm) 

Konc. 
mand. 
kisl.v 
urinu 

(mol/mol 
KR) 

1 30 M lakiranje 10 6 0 1,3-7,5 0,68 
2 50 M lakiranje 26 6 0 1,3-7,5 0,43 
3 56 M lakiranje   0 1,3-7,5 0,06 
4 23 M lakiranje 5 2 1 1,3-7,5 0,22 
5 47 M lakiranje 27 2 0 1,3-7,5 0,95 
6 28 Ž tuširanje 2 2 1 ni izm. 0,03 
7 38 Ž tuširanje 18 8 1 ni izm. 0,04 
8 24 Ž tuširanje 5 4 0 ni izm. 0,02 
9 42 Ž tuširanje 25 8 1 ni izm. 0,02 
10 33 Ž tuširanje 16 4 1 ni izm. 0,04 
11 37 Ž tuširanje 20 6 0 ni izm. 0,08 
12 44 Ž odlaganje 22 18 0 0,002 0,14 
13 29 M barvanje 10 8 0 0,02 0,07 
14 46 M beljenje/izol. 12 3 1 ni izm. 0,02 
15 22 M izoliranje 3 3 1 ni izm. 0,04 
m 36,6   14,3 5,7 0,4 0,011 0,189 

min 22   2 2 0 0,002 0,02 
max 56   27 18 1 0,02 0,95 
σ 10,2   8,5 4,0 0,5 0,009 0,27 

m-lakiranje 41,2   17 4 0,2  0,46 
min-lakiranje 23   5 2 0 0 0,06 
max-lakiranje 56   27 6 1 0 0,95 

σ 12,5   9,6 2 0,4  0,31 
m-tuširanje 33,6   14,3 5,3 0,6  0,03 
min-tuširanje 24   2 2 0 0 0,02 
max-tuširanje 42   25 8 1  0,08 

σ 6,1   8,17 2,21 0,47  0,02 

Kot je iz tabele 9.4.5-1 razvidno, je nihanje koncentracije mandljeve kisline v urinu med 
različnimi delovnimi mesti izjemno veliko. Enako velja tudi za delavce, ki so izpostavljeni 
stirenu na enakih delovnih mestih. Povprečna koncentracija mandljeve kisline v urinu za 
delovno mesto tuširanja znaša 0,03 mol/mol KR, za delovno mesto odlaganja 0,14 
mol/mol KR, za delovno mesto barvanja 0,07 mol/mol KR, za delovno mesto beljenja in 
izoliranja 0,02 mol/mol KR in za delovno mesto izoliranja 0,04 mol/mol KR. Je pa 
povprečna koncentracija mandljeve kisline v urinu za delovno mesto lakiranja znašala kar 
0,46 mol/mol KR, z najnižjo vrednostjo 0,06 mol/mol KR in najvišjo 0,95 mol/mol KR, kar 
pa je celo več od dovoljene biološke mejne vrednosti. Glede na to, da se na delovnem 
mestu lakiranja gibljejo koncentracije stirena od 1,3 ppm do 7,5 ppm, je bilo to izjemno 
nepričakovano presenečenje za delodajalca, ki bo zagotovo moral izvesti določene 
ukrepe za znižanje koncentracije mandljeve kisline v urinu pri delavcih, ki so izpostavljeni 
stirenu na delovnem mestu lakiranja. Pri tem se postavlja vprašanje, ali morda ostala 
topila, ki so v lakih za lakiranje, vplivajo na povečanje mandljeve kisline v urinu. K 
povečanju mandljeve kisline v urinu zagotovo nekaj vpliva nošenje kratkih rokavov, 
vendar ne v tolikšni meri. Če bi primerjali delavce v elektroindustriji, ki so izpostavljeni 
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podobnim koncentracijam stirena, vidimo, da znaša povprečna koncentracija mandljeve 
kisline le 0,062 mol/mol KR in ne 0,46 mol/mol KR kot pri lakiranju, kar predstavlja 
približno 7krat več. Samo eden delavec od petih ima koncentracijo mandljeve kisline v 
urinu 0,06 mol/mol KR, kar je primerljivo, medtem ko imajo vsi drugi štirje to koncentracijo 
mnogo višjo. 

Nihanje koncentracije mandljeve kisline v urinu pri delavcih, ki so na delovnem mestu 
lakiranja in so vsi izpostavljeni  koncentraciji stirena od 1,3-7,5 ppm, je prikazano na sliki 
9.4.5-1. 
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Slika 9.4.5-1: Koncentracija mandljeve kisline v urinu pri delavcih na delovnem mestu 
lakiranja, ki so vsi izpostavljeni koncentraciji stirena od 1,3-7,5 ppm 
 
S slike 9.4.5-1 je razvidno, da niha koncentracija mandljeve kisline na delovnem mestu 
lakiranja od 0,06 mol/mol KR do 0,95 mol/mol KR. To predstavlja nihanje znotraj enega 
delovnega mesta za faktor 15,8. Glede na dokaj nizke koncentracije stirena, ki je na 
delovnem mestu lakiranja, so vrednosti mandljeve kisline v urinu tudi pri ostalih 4 delavcih 
dokaj visoke in tudi dokaj različne.  
 
9.4.6 Biološki monitoring pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri predelavi stiren 
butadienskega kavčuka (proizvodnja gume)  
Delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri predelavi stiren butadienskega kavčuka pri 
proizvodnji gume, so izpostavljeni na delovnih mestih zelo nizkim koncentracijam stirena 
in sicer od 0,01 ppm do 0,02 ppm. Ker so koncentracije stirena na delovnih mestih komaj 
ugotovljive, se delodajalec ni odločil za izvedbo biološkega monitoringa. 
 
9.4.7 Biološki monitoring pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri uporabi 
sredstev za impregniranje, ki vsebujejo stiren 
Delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri uporabi sredstev za impregniranje, ki vsebujejo 
stiren, so izpostavljeni na delovnih mestih zelo nizkim koncentracijam stirena in sicer cca 
0,06 ppm. Ker so koncentracije stirena na delovnih tudi v tem primeru komaj ugotovljive, 
se delodajalec prav tako ni odločil za izvedbo biološkega monitoringa. 
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9.4.8 Biološki monitoring pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri predelavi 
plastičnih mas 
V tabeli 9.4.8-1 so prikazani rezultati meritev biološkega monitoringa za stiren pri 
nekaterih delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri predelavi plastičnih mas. Delavci so 
izpostavljeni stirenu pri brizganju, ekstrudiranju in preoblikovanju (vakuumiranje). 
Koncentracije so od 0,57 ppm do 2,24 ppm, delavci pa so jim izpostavljeni dnevno in ves 
delovni čas. 
 
Tabela 9.4.8-1: Prikaz rezultatov biološkega monitoringa pri nekaterih delavcih, ki so 
izpostavljeni stirenu pri predelavi plastičnih mas 

Zap.št. Starost Spol DM Sk.DD
(letih)

Št.let
na 
DM 

Kadilec 
1-da 0-ne 

Konc. na DM 
(ppm) 

Konc.mand. 
kisl. v urinu 

(mol/mol KR) 
1 44 M proiz.delavec 22 3 0 ni izmerjeno 0,02 
2 51 M proiz.delavec 31 5 1 0,1 0,04 
3 45 M proiz.delavec 13 5 1 ni izmerjeno 0,02 
4 41 M proiz.delavec 21 3 1 1,2 0,02 
5 24 M proiz.delavec 11 3 0 0,1 0,02 
6 36 M strojnik 5 1 0 0,1-1,2 0,02 
7 41 Ž proiz.delavec 4 1 0 0,1 0,03 
8 32 M proiz.delavec 14 4 0 0,1 0,03 
9 48 M proiz.delavec 14 1 0 0,57 0,02 
10 46 M strojnik 12 5 0 0,57 0,01 
11 35 Ž proiz.delavec 16 2 0 2,24 0,20 
12 52 M proiz.delavec 22 3 0 0 0,03 
13 52 M proiz.delavec 21 3 0 2,24 0,03 
14 49 Ž proiz.delavec 15 5 0 2,24 0,02 
15 28 Ž proiz.delavec 5 4 1 ni izmerjeno 0,10 
m 41,6   15,07 3,2 0,26 0,86 0,04 

min 24   4 1 0 0 0,01 
max 52   31 5 1 2,24 0,20 
σ 8,5619 7,45 1,42 0,44 0,90 0,047 

Iz tabele 9.4.1.8-1 je razvidno, da v povprečju delavci opravljajo delo na delovnem mestu 
kjer so izpostavljeni stirenu, zelo kratek čas, komaj nekaj več kot tri leta. Povprečna 
koncentracija mandljeve kisline v urinu znaša 0,04 mol/mol KR, kar predstavlja 5,4 % 
dovoljene biološke mejne vrednosti.  
 
9.4.9 Biološki monitoring pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri sintezi 
poliestrskih, vinilestrskih in akril butadien stirenskih smol, njihovi dodatni obdelavi 
in izdelavi premaznih materialov, ki vsebujejo stiren  
V tabeli 9.4.9-1 so prikazani rezultati meritev biološkega monitoringa za stiren pri 
nekaterih delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri sintezi smol, njihovi dodatni obdelavi, 
izdelavi premaznih materialov in pri izvajanju analiz. 
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Tabela 9.4.9-1: Prikaz rezultatov biološkega monitoringa pri nekaterih delavcih, ki so 
izpostavljeni stirenu pri sintezi smol, njihovi dodatni obdelavi, izdelavi premaznih 
materialov in pri izvajanju analiz 

Sinteza smol Dodelava smol 
Izd. premaznih 

sredstev 
Analitika 

Število žensk 2 4 0 11 
Število moških 9 19 3 3
Skupno število 11 23 3 14 

Starost/let         
 - m 40 47 46 48,2 

- min 22 28 37 38 
- max 53 59 56 57 

- σ 9,6 9,3 7,8 6,9 
Delovna doba DM/leto 

- m 15,4 19,5 20,6 
 

24,1 
- min 1 1 3 5,7 
- max 27 36 35 35,5 

- σ 10,2 11,23 13,27 9,94 
Ali kadi  ( 0-ne 1-da) 

- m 0,45 0,26 0,67 
 

0,14 
- min 0 0 0 0
- max 1 1 1 1

- σ 0,49 0,44 0,47 0,35 
Koncentracija stirena na DM

(ppm)  
- m 1,75 1,54 1,79 

 

374,1 
- min 0,50 0,7 1,20 58,4 
- max 3,00 8,37 2,18 531,9 

- σ 1,25 1,49 0,42 223,21 
Konc.mandelj. kisl. 

(mol/mol KR) 
- m 0,04 0,058 0,03 

 

0,11 
- min 0,01 0,002 0,02 0,02 
- max 0,10 0,19 0,05 0,41 

- σ 0,026 0,042 0,014 0,11 

Iz tabele 9.4.9-1 je razvidno, da v povprečju delavci opravljajo delo na delovnem mestu, 
kjer so izpostavljeni stirenu že zelo dolgo časa in sicer od 15 do 24 let, odvisno od vrste 
dela. Povprečna koncentracija mandljeve kisline v urinu znaša pri sintezi smol 0,04 
mol/mol KR, pri dodelavi smol 0,058 mol/mol KR, pri izdelavi premaznih materialov 0,03 
mol/mol KR in pri izvajanju analiz 0,11 mol/mol KR. Ker so delavci na teh delovnih mestih 
izpostavljeni tudi drugim topilom (ksilen, toluen), ki se običajno pri teh postopkih 
uporabljajo, je pri celotni oceni delavčeve izpostavljenosti potrebno upoštevati tudi druge 
metabolite.  
 
9.4.10 Izbira biološkega materiala, testni parametri in analitske metode 
Pri vseh skupinah delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, se je izvajal biološki monitoring na 
urinu, kjer se je preverjala koncentracija mandljeve kisline, ki je metabolit stirena v urinu.   
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9.4.11 Čas vzorčenja glede na ritem izmen 
Vzorčenja se je v Republiki Sloveniji izvajalo ob četrtkih, pri čemer so upoštevane izkušnje 
ostalih evropskih držav in priporočila predhodno izvedenih študij, da je potrebno izvajati 
biološki monitoring na stiren ob koncu tedna zaradi možne akumulacije stirena v telesu in 
glede na to, da zadnji delovni dan običajno zaradi zmanjšanje intenzivnosti dela ob koncu 
tedna pade izpostavljenost delavcev stirenu.  
 
9.4.12 Shranjevanje in transportiranje biološkega materiala 
 
V kolikor se je izvedlo vzorčenje ob četrtkih, je bil mogoč transport vzorcev iz različnih 
krajev po Sloveniji do laboratorija, kjer so se izvedle analize in je bila izključena možnost 
napake, ki bi nastale, če shranjevanje biološkega materiala ne bi bilo ustrezno. Saj če se
analiza ne izvede v 24 urah pride do razpada stirena in so rezultati neustrezni. 
 
9.4.13 Zagotavljanje kvalitetnih analiznih rezultatov 
9.4.13.1 Zagotavljanje kvalitetnih analiz 

Vzorci urina so se iz različnih krajev po Sloveniji transportirali do laboratorija, ki je analize 
izvajal. Laboratorij ima za to analizo izdelano kontrolno metodo.  
 
9.4.13.2 Koordinacija med pooblaščenim zdravnikom in laboratorijem 

Pooblaščeni zdravnik lahko glede vzorčenja, skladiščenja in transporta predlaga ukrepe, 
ki jih laboratorij, ki izvaja analize, mora upoštevati. Vsekakor je nujno potrebna ustrezna 
koordinacija med pooblaščenim zdravnikom in tem laboratorijem.  

V Republiki Sloveniji s področja varnosti in zdravja pri delu ni potrebno, da bi bil laboratorij, 
ki izvaja analize biološkega materiala, za izvajanje teh analiz akreditiran. Zato tudi ni 
nobenega seznama, iz katerega bi bilo razvidno, kateri laboratorij je sposoben 
(akreditiran) za izvajanje analiz za posamezen karakteristični pokazatelj. Zato mora 
delodajalec oz. njegov pooblaščeni zdravnik med mnogimi laboratoriji poiskati takega, ki 
ima izdelane kontrolne metode za določen karakteristični pokazatelj. Glede na predhodno 
navedeno je med pooblaščenim zdravnikom in izbranim laboratorijem izjemno pomembna 
ustrezna komunikacija oz. koordinacija, da ne pride do napak. Mnogo lažje pa bi bilo tako 
pooblaščenim zdravnikom kakor tudi delodajalcem, če bi bil v Republiki Sloveniji izdelan 
seznam, iz katerega bi bilo razvidno, kateri laboratoriji izvajajo analize na posamezni 
karakteristični pokazatelj.  
 

9.5 Ocena in zaključki 
 
V Republiki Sloveniji se je pri večini delodajalcev, kjer so delavci izpostavljeni stirenu, 
izvajal biološki monitoring prvič. Biološki monitoring se je izvedel pri več kot 300 delavcih.
Pri vseh delodajalcih se je pri delavcih vzel biološki vzorec urina v četrtek, kar je 
primerljivo tudi z drugimi državami EU. Urin se je ustrezno shranil v hladilniku in 
transportiral do analiznega laboratorija, kje so določili mandljevo kislino v urinu, ki je 
karakteristični pokazatelj izpostavljenosti stirena na delovnem mestu. 

Biološki monitoring se je izvajal pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu:  
a) pri izdelavi laminatov z ročnim nanašanjem poliestrske in vinilestrske smole oziroma z 

brizganjem vlaken ter poliestrske smole s pištolo, 
b) pri izdelavi laminatov s postopkom vlečenja, 
c) pri impregnaciji s poliestrsko smolo polizdelkov in izdelkov (elektroindustrija), 
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d) pri izdelavi ekspandiranega polistirena, 
e) zaradi uporabe premaznih sredstev (proizvodnja pohištva), 
f) pri predelavi plastičnih mas, 
g) pri sintezi poliestrskih smol, vinilestrskih smol, akrilbutadien stirenskih smol in 

premaznih materialov, ki vsebujejo stiren. 
 
a.) Delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov z ročnim nanašanjem 
poliestrske in vinilestrske smole 
• Pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov z ročnim nanašanjem se

je na primeru prikazalo, kako je mogoče znižati koncentracije mandljeve kisline v urinu 
tudi pri izvajanju te vrste laminacije, kjer so običajno na delovnem mestu presežene 
koncentracije stirena. Primer je pokazal, da je z doslednim upoštevanjem varnostnih 
ukrepov mogoče doseči, da so izmerjene biološke mejne vrednosti pri izpostavljenih 
delavcih v okviru predpisanih. Vsekakor je potrebno na delovnih mestih zagotoviti 
ustrezno lokalno odsesavanje kakor tudi ustrezno prostorsko prezračevanje. Poleg 
navedenega je potrebno dosledno zagotavljati nadzor nad uporabo osebne varovalne 
opreme za zaščito dihal, zagotavljati ustrezno časovno menjavo filtrov, ustrezno 
namestitev maske na obraz, zagotavljati, da se na delovnih mestih ne bo uživalo 
hrane, zagotavljati ustrezno čistočo rok in zagotavljati, da si delavci zaščitijo vse dele 
telesa, da ne bo prihajalo do prehajanja stirena skozi kožo in s tem do še dodatnega 
povišanja vrednosti metabolita stirena v urinu. Da pa so biološke mejne vrednosti v 
okviru predpisanih, ne pomeni samo to, da je delodajalec zadovoljil zakonske  
normative, ampak predvsem to, da delavci na teh delovnih mestih ne čutijo težav 
zaradi izpostavljenosti stirenu, pa tudi tveganje zaradi možnosti nastanka poklicne 
bolezni se ustrezno zniža.  

• Pri drugem primeru je bilo prikazano, da kljub temu, da pri laminaciji manjših površin, 
kjer so na delovnih mestih nižje koncentracije kot pri laminaciji velikih površin, 
vrednosti biološkega monitoringa niso bile manjše, kot bi se pričakovalo, ampak so 
bile v obeh primerih enake. Ocenjujem, da je bil temu razlog uporaba neustreznih 
delovnih oblek, ki niso pokrivale telesa v celoti, saj so imele kratke rokave. 

• Tretji primer je pokazal, da je kljub temu, da so na delovnih mestih koncentracije zelo 
nizke 0,20 ppm, prišlo do prekoračenih mejnih vrednosti metabolita stirena 

e.) Delavci, ki so izpostavljeni stirenu zaradi uporabe premaznih sredstev 
(proizvodnja pohištva 
Tudi pri tej izpostavljenosti stirenu se pri koncentracijah od 1,3-7,5 ppm pojavljajo 
presežene mejne vrednosti metabolita stirena v urinu. 

Pri ostalih vrstah izpostavljenosti ni bilo zaslediti posebnosti. Vrednosti biološkega 
monitoringa pri različni izpostavljenosti  stirenu so navedene v tabeli 9.5-1. 
 



211

Tabela 9.5-1: Vrednosti koncentracije mandljeve kisline v urinu (mol/mol KR), povprečna, 
minimalna in maksimalna, pri različni izpostavljenosti stirenu 
Št. 

 m min max 
Konc. 
(ppm) 

Ročno nanašanje – laminerji 
prvih  plasti (po sanaciji) 0,18 0,01 1,00 20,0-700,0

1

Ročno in strojno nanašanje - kratki rokavi 0,18 0,06 0,39 3,50-8,20 
2 Vlečenje 0,05 0,02 0,08 0,70-3,10 
3 Elektroindustrija 0,06 0,01 0,19 1,20-8,10 
4 Ekspandiran PS 0,035 0,02 0,04 1,00 
5 Pohištvo 0,189 0,02 0,95 0,02-7,50 
6 Proizvodnja gume - - - 0,01-0,02 
7 Impregnacija z lateksom  - - - 0,06 
8 Plastične mase 0,04 0,01 0,20 0,047 

Sinteza in dodelava smol ter izdelava premazov
• Sinteza smol                                                        0,04 0,01 0,10 0,50-3,00 
• Dodelava smol 0,058 0,002 0,19 0,70-8,37 
• Izdelava premazov 0,03 0,02 0,05 1,20-2,18 

9

• Analitika 0,11 0,02 0,41 58,4-531,9

Na vrednosti metabolita stirena v urinu lahko vplivajo različni faktorji. Ti faktorji so: 
a) vrsta izpostavljenosti,  
b) strategija vzorčenja,  
c) osebne lastnosti delavca, 
d) različne analitske metode. 

V našem primeru vpliva na izmerjene vrednosti predvsem vrsta izpostavljenosti in osebne 
lastnosti delavca. Pri vseh delodajalcih se je uporabljala enaka strategija vzorčenja in tudi 
enaka analitska metoda, saj je vse analize izvajal samo en laboratorij. Določena 
odstopanja v dobljenih rezultatih pa so tudi posledica nenatančnosti analitskih metod, 
posebno pri nizki koncentraciji kreatinina v urinu. Zato se skladno z metodo v Republiki 
Sloveniji niso upoštevali rezultati pri koncentraciji kreatinina <0,5 g/l in >3,0 g/l. V tabeli 
9.4.6-2 so prikazane koncentracije kreatinina v urinu (mol/mol KR), povprečna, minimalna 
in maksimalna, pri različni izpostavljenosti stirenu. 

Tabela 9.5-2: Vrednosti kreatinina v urinu (mmol/l), povprečna, minimalna in maksimalna, 
pri različni izpostavljenosti stirenu 

Zap.št. Vrsta izpostavljenosti n – število 
testirancev 

m min max σ

1 Ročna laminacija  
Laminiranje 40 12,73 3,2 26,9 4,89 
Laminiranje v montaži 6 14,11 6,8 20 4,55 
Lamineranje v modelarni 4 7,92 6,1 9,4 1,2 
Val laminacija 11 9,62 1,1 15,4 4,11 
Nanašanje gelcoata 5 10,36 8,4 12,7 1,55 
Priprava materiala 1 11,2    
Delovodja  1 9,3    

2 Postopek vlečenje 3 8,8 4 16,4 5,43 
3 Elektroindustrija 15 10,76 1,7 23,9 6,58 
4 Ekspandirani polistiren 14 13,22 3,2 31,6 7,37 
5 Pohištvena industrija 15 14,26 2,8 28,5 7,00 
6 Plastične mase 15 12,11 1,3 23,2 5,10 
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Zap.št. Vrsta izpostavljenosti n – število 
testirancev 

m min max σ

7 Sinteza (11 10,57 1,8 25 6,49)
Sinteza obrat 1 4 5,45 3,2 7,8 1,94 
Sinteza obrat 2 7 13,5 1,8 25 7,08 
Analitika 14 6,64 0,8 13,4 4,45 
Dodelava 23 11,83 2,5 30,5 5,58 
Izdelava premazov 3 14,83 6,7 21,7 6,18 

Skupaj   181  
m 10,45 3,00 19,68 5,05
min  5,45 0,8 7,8 1,2
max  14,83 8,4 31,6 7,37

Kot je iz tabele 9.5-2 razvidno, prihaja do velikih razlik pri povprečnih vrednosti kreatinina 
v urinu in sicer od minimalnega  5,45 mol KR do maksimalnega 14, 83 mol KR, s 
povprečno vrednostjo 10,92 mol KR v urinu. Prav tako so velike razlike pri minimalnih 
vrednosti kreatinina v urinu in sicer od 0,8 do 8,4 mol KR, s povprečno minimalno 
vrednostjo 3,65 mol KR. Do velike razlike prihaja tudi pri maksimalnih vrednosti kreatinina 
v urinu in sicer od 7,8 do 31,6 mol KR s povprečno maksimalno vrednostjo 19,7 mol KR v 
urinu. V tabeli je prikazan kreatinin v urinu pri 181 delavcih, ki so na delovnih mestih 
izpostavljeni stirenu. To je nekaj več kot polovica delavcev, pri katerih je bil izveden 
biološki monitoring metabolita stirena v urinu. 

Vsekakor v primeru poklicne izpostavljenosti vplivajo na rezultat številni dodatni elementi. 
Na primer pogoji dela, kjer je bilo ugotovljeno, da je okoli 30 % koncentracije maksimalne 
mandljeve kisline predhodnega dne še vedno najdeno v urinu vzorca, vzetega pred delom 
naslednjega dne (Engstrom, K., in drugi, 1976). Prav tako naraščanje pljučne ventilacije z 
naraščanjem fizičnega dela povzroči povečanje absorpcije stirena in posledično 
naraščanje metabolita stirena (mandeljeve kisline) v urinu (Astrand in drugi, 1974; 
Droz&Ferdinandez, 1977). Zato je pri vrednotenju rezultatov tudi to potrebno upoštevati. 

Glede primerjave karakterističnih pokazateljev in predpisane biološke mejne vrednosti 
vidimo, da imajo to področje evropske države zelo različno urejeno. Izstopajo Finci, ki 
imajo posebne mejne vrednosti določeno tako za izpostavljene delavce in za noseče
delavke kot tudi za  neizpostavljene osebe. 

Pri izvedbi biološkega monitoringa na stiren se je pri nekaterih delavcih ugotovilo, da je 
presežena biološka mejna vrednost. Delodajalci so analizirali dobljene podatke in 
ugotavljali vzroke preseženih mejnih vrednostih. Te vzroke bi lahko strnili v naslednje: 

• neuporaba osebne varovalne opreme, 
• uporaba neustrezne osebne varovalne opreme, 
• nepravilna uporaba osebne varovalne opreme, 
• možen vpliv drugih sredstev (zdravila, alkohol..), 
• delo izven delovnega časa pri drugih delodajalcih (plastičarjih), 
• še posebej nepravilna uporaba zaščitne maske ali predolga uporaba filtra (ni bil 

pravočasno zamenjan). 

Pooblaščeni zdravniki so pri delavcih, pri katerih so bile izmerjene presežene mejne 
vrednosti biološkega monitoringa predlagali, delodajalcu, da se pri teh delavcih ponovno 
izvede biološki monitoring. V kolikor so bile mejne vrednosti biološkega monitoringa pri 
ponovnih meritvah pri posameznem delavcu ponovno presežene, je pooblaščeni zdravnik 
delodajalcu svetoval, da mora delavca vsaj za 1 mesec odstraniti z delovnega okolja, kjer 
je izpostavljen hlapom stirena. Delodajalci so v vseh primerih upoštevali priporočila 
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pooblaščenega zdravnika. Presežene biološke mejne vrednosti so bile ugotovljene pri 
srednjih in velikih delodajalcih, ki so zaradi raznolikosti delovnega procesa lahko dokaj 
uspešno realizirali zahteve pooblaščenega zdravnika. Pri srednjih in velikih delodajalcih 
imajo običajno delavci sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z opisom širših nalog, ki zajemajo 
tudi delovna opravila, kjer delavec nima stika s stirenom. Poleg tega pa poteka pri teh 
delodajalcih delovni proces v prostorih, kjer je mogoče zagotavljati, da delavec ni 
izpostavljen hlapom stirena. Vendar tudi pri teh delodajalcih povzroči premestitev delavca 
na drugo delovno mesto motnjo v delovnem procesu, saj je običajno ta delavec vešč dela 
s stirenom in ga ni enostavno nadomestiti z drugim. 

Še večja težava se lahko pojavi pri delodajalcu, ki želi upoštevati priporočila 
pooblaščenega zdravnika, vendar ne more v okviru svojega delovnega procesa delavcu 
zagotoviti delovnega okolja, kjer ne bi bilo stirena. 

Delodajalci pri razporejanju posameznega delavca morajo obvezno upoštevati sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec in delavec sta se v pogodbi o zaposlitvi med drugim 
dogovorila tudi o vrsti dela, ki ga bo delavec opravljal. Delodajalec sme torej delavcu 
odrediti samo tisto vrsto dela, ki je določena v pogodbi o zaposlitvi. V kolikor pa 
delodajalec ne more delavcu zagotoviti ustreznega dela, lahko delodajalec na podlagi 
druge alineje prvega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 
42/2002, št. 79/2006 in št. 103/2007) delavcu zaradi razloga nesposobnosti redno odpove 
pogodbo o zaposlitvi. Druga alineja prvega odstavka 88. člena Zakona o delovnih 
razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002, št. 79/2006 in št. 103/2007) namreč določa, da so 
razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca  

• nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja 
pravočasno, strokovno in kvalitetno, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela,
določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar 
delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz 
delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: razlog nesposobnosti). 

Delodajalec mora v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti 
preveriti ali je delavca mogoče zaposliti pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih 
oziroma ali ga je mogoče dokvalificirati za delo, ki ga opravlja, oziroma prekvalificirati za 
drugo delo. Če ta možnost obstaja, mora delodajalec delavcu ponuditi sklenitev nove 
pogodbe. Če delavec ne sprejme ponudbe delodajalca za sklenitev nove pogodbe o 
zaposlitvi za ustrezno delo in za nedoločen čas ter mu preneha delovno razmerje, nima 
pravice do odpravnine po 109. členu tega zakona. Delodajalec mora ravnati v skladu s 
predhodno navedenim le v primeru, če pogodba o zaposlitvi, ki se odpoveduje, traja več
kot šest mesecev. Obveznost  predhodno navedenega ne velja za manjše delodajalce. 
Manjši delodajalec je tisti delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev. Kar pomeni, 
da manjšemu delodajalcu v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga 
nesposobnosti ni potrebno preveriti, ali je delavca mogoče zaposliti pod spremenjenimi 
pogoji ali na drugih delih oziroma ali ga je mogoče dokvalificirati za delo, ki ga opravlja, 
oziroma prekvalificirati za drugo delo. Delodajalec mora podati odpoved najkasneje v 
šestih mesecih od nastanka utemeljenega razloga. Vsekakor je nujno potrebno, da 
delodajalec zagotovi varne delovne pogoje za delo, obveznost delavca pa je, da upošteva 
predpisane varnostne ukrepe. 

Pri izvajanju biološkega monitoringa se je pokazalo tudi, da se pooblaščeni zdravniki ne 
dogovorijo dovolj natančno z laboratorijem, na kateri karakteristični pokazatelj je potrebno 
izvesti analizo pri delavcih. Kar dva pooblaščena zdravnika sta se dogovorila v različnih 
laboratorijih za analizo vanilin mandljeve kisline v urinu, ki pa ni pokazatelj izpostavljenosti 
stirenu, temveč je karakteristični pokazatelj za adrenalin. Po prejetju izvedenih analiz 
pooblaščena zdravnika nista preverila ali je vanilin-mandljeva kislina dejansko 
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karakteristični pokazatelj izpostavljeni delavcev stirenu, zato sta na tej napačni podlagi 
izdala pozitivno poročilo. Eden od pooblaščenih zdravnikov je v poročilu zapisal, da je bila 
pri vseh pregledanih vrednost »mandljeve kisline« še v dovoljenih mejah ter da predlaga 
ponovno analizo čez 5 let. Vendar pa je bila to vrednost vanilin-mandljeve kisline in ne 
mandljeve kisline. Zato je bilo delodajalcu naloženo, da mora ponovno  zagotovil pri istih 
delavcih meritve tokrat zanesljivo mandljeve kisline v urinu. Te ponovljene meritve pa so 
pokazale, da so biološke mejne vrednosti mandljeve kisline prekoračene kar pri 30 % 
delavk. Nedvoumno je, da je šlo za napako, ki se ne bi smela zgoditi. Glede na to bi 
Republika Slovenija morala imeti seznam laboratorijev, ki posamezne analize izvajajo, da 
ne bi prihajalo do takih in podobnih pomot.  

Pri nekaterih pooblaščenih zdravnikih nastaja tudi težava glede izročanja rezultatov 
biološkega monitoringa delodajalcu. Delodajalec je dolžan v skladu s 5. členom Zakona o 
varnosti in zdravju pri delu zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. V ta 
namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja 
delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem 
delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi. Nedvomno 
sodijo rezultati meritev tudi v ta okvir. Zelo pomembno je, da je delodajalec seznanjen z 
natančnimi vrednostmi, ne le s podatkom, da so biološke mejne vrednosti posameznega 
metabolita v mejah. Natančne vrednosti rezultatov so za delodajalca izrednega pomena, 
da ve ali so vrednosti na spodnji meji, v sredini ali tik pod zgornjo mejo in bi že samo 
majhna sprememba lahko povzročila, da bi bile biološke mejne vrednosti presežene. Torej 
so natančne vrednosti rezultatov biološkega monitoringa za delodajalca zelo pomembne 
da po potrebi z dodatnimi tehničnimi ukrepi zmanjša izpostavljenost delavcev in tako 
zagotovi, da so te vrednosti čim nižje.  

Le posamezni pooblaščeni zdravniki pa so določili tudi periodiko ponovnega izvajanja 
biološkega monitoringa in to od enega do treh let.  
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10. PRAKTIČNI PRIMER OBRAVNAVAN S PRILAGODITVENIM 
TESTOM 2χ

10. 1 Vzorec 

Populacija, iz katere sem vzela vzorec, so bile laminerke, ki so zaposlene pri delodajalcu 
pri katerem je največ delavcev izpostavljenih stirenu. V vzorec je bilo vključenih 40 delavk, 
ki so izpostavljene stirenu na delovnem mestu laminerk. V času izvajanja meritev na 
delovnem mestu laminiranja ni noben delavec opravljal laminacije, temveč so to delo 
opravljale samo delavke. Podatke sem obdelala s pomočjo prilagoditvenega testa 2χ pri 
čemer sem vzela stopnjo značilnosti α = 0,05. 
 
10.2 Teorija preiskušanju hipotez (57,58,59) 

Teorijo preskušanja hipotez sta v dvajsetih in tridesetih letih 20.stoletja razvila J. Neyman 
in E. S. Pearson.  

Statistična hipoteza je vsaka domneva o porazdelitvi slučajne spremenljivke X na 
populaciji. Če obliko (tip) porazdelitve poznamo, raziskujemo pa domnevo o parametru, 
govorimo o parametrični hipotezi. Če pa je vprašljiva tudi oblika (tip) porazdelitve, je 
hipoteza neparametrična. Hipoteza je enostavna, če natančno določa porazdelitev (tip in 
točno vrednost parametra), sicer je sestavljena. 

Statistična hipoteza je lahko pravilna ali nepravilna. Idealno bi bilo sprejeti pravilno in 
zavrniti nepravilno hipotezo. Problem je v tem, da tega nikoli ne vemo natančno, ker ne 
pregledamo vse populacije. Odločiti se moramo samo na osnovi vzorca, tako da 
napravimo statistični eksperiment, se pravi, da izmerimo vrednost vzorca. Če vzorčni 
podatki preveč odstopajo od hipoteze, rečemo, da niso konsistentni s hipotezo oziroma, 
da so razlike značilne, in hipotezo zavrnemo. Če pa podatki hipotezo podpirajo, hipoteze 
ne zavrnemo, oziroma jo včasih celo sprejmemo. To ne pomeni, da je hipoteza pravilna, 
ampak le, da ni zadostnega razloga za zavrnitev. Če smo se zmotili tako, da smo zavrnili 
pravilno hipotezo, rečemo, da smo napravili napako 1. vrste. Če pa smo sprejeli 
nepravilno hipotezo, čeprav velja alternativna, smo s tem napravili napako 2. vrste. 

Eden od načinov, kako se izognemo težavam okrog velikih verjetnosti za napako druge 
vrste, je ta, da hipotez ne sprejemamo, ampak le zavračamo. Tako napake 2. vrste sploh 
ne moremo narediti. Take teste imenujemo teste značilnosti.
Verjetnost za napako 1. vrste v tem primeru imenujemo stopnja značilnosti in jo 
navadno vnaprej predpišemo. Običajno je α=0,05 ali α=0,01.  

10.2.1 Prilagoditveni test 2χ za preverjanje statističnih hipotez 

Med poglavitne naloge statistične obravnave nekega pojava sodi določitev porazdelitvene 
funkcije na osnovi empiričnih podatkov. K temu sodi tako izbira primerne funkcije kakor 
tudi parametrov, ki se v njej pojavljajo. O izbiri porazdelitvenih funkcij se odločamo s testi 
hipotez. Hipoteze, ki se nanašajo na tip porazdelitvene funkcije, imenujemo 
neparametrične.  

Imamo vzorec razsežnosti n pri  katerem smo dobili empirično porazdelitev )(xFn , za 
katero domnevamo, da jo je mogoče opisati s teoretično zbirno porazdelitveno funkcijo 

)(0 xF . Kadar je porazdelitev 0F natančno določena, je hipoteza enostavna, sicer pa je 
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sestavljena. Vrednosti  )(xFn in )(0 xF zaradi naključnega značaja vzorca na splošno nista 
enaki. Zato se mora vpeljati statistika, s katero lahko opišemo ujemanje obeh porazdelitev 
ter ustrezno kritično področje zavračanja hipoteze )( 0FFH = . Nadalje moramo določiti še 
porazdelitveno funkcijo izbrane statistike, s katero lahko ocenimo verjetnost napačne 
zavrnitve hipoteze. Kadar vrednost statistike, ki je izračunana na osnovi vzorca, ne pade v 
kritično območje, hipoteze ne zavrnemo. Vendar to še ne pomeni, da je hipoteza res 
pravilna, saj lahko pojavu ustrezajo tudi druge teoretične porazdelitve, ki so različne od 0F ,
vendar jih z našim poskusom nismo zavrnili. 

Zaradi končne razsežnosti vzorcev razdelimo pri statističnem določanju empirične 
porazdelitvene funkcije razpon naključne spremenljivke na r razredov ali intervalov s 
širinami ix∆ . Porazdelitveno funkcijo nato posredno opišemo s frekvencami razredov in ,
teoretično pa s frekvencami

00 ii npn = . Pri tem je 
0i

p verjetnost, da je vrednost naključne 
spremenljivke znotraj −i tega intervala (1): 

∫ ∆∈
=

ixx
xdFi

p
)(00

(1) 

Kot mero odstopanja izmerjene frekvence od teoretične vpeljemo kvadrat njune razlike 
2

0)( ii nn − . Pri dani vrednosti tega odstopanja je ujemanje relativno tem slabše, čim 
manjša je vrednost teoretične frekvence pri danem odstopanju. Zato opišemo relativno 

razhajanje obeh porazdelitev v −i tem razredu z razmerjem 
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Asimptotična porazdelitev te statistike je 2χ . Dejanska porazdelitev se od asimptotične 
malo loči, če je zadoščeno pogoju 5

0
≥inp . Število prostostnih stopenj je določeno z 

izrazom : 1−−= lrk (3) 

Pri tem je  

r….število razredov 

l….število neznanih parametrov porazdelitve 0F , ki jih določimo iz vzorca 

αχχ α =≥ )( ;
22

kP

Kadar je z vzorcem izračunana testna vrednost 2χ večja od kritične 2
,αχk , hipotezo 

)( 0FH zavrnemo zaradi izrazitega odstopanja empirične porazdelitve od teoretične. Kadar 

pa je testna vrednost 2χ manjša od kritične 2
,αχk , hipoteze )( 0FH ne zavrnemo, čeprav še 

to ne pomeni, da je hipoteza pravilna. 
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10.3 Metode 

Vzorec sem računsko obdelala s programom EXCEL. V vzorcu so zajeti podatki o starosti 
delavk, njihovi skupni delovni dobi, o delovni dobi na delovnem mestu, kjer so 
izpostavljene stirenu. Prav tako so zajeti podatki o tem ali delavka kadi ali ne. Glede na to, 
da se je pri teh delavkah izvajal biološki monitoring, so v vzorcu zajeti tudi podatki o 
koncentraciji mandljeve kisline v urinu (mol/molKR). Podatke sem obdelala z uporabo 
prilagoditvenega testa 2χ pri čemer sem vzela stopnjo značilnosti α = 0,05. Pri tem sem 
testirala spodaj navedene hipoteze:  

1. hipoteza 
Na koncentracijo mandljeve kisline izraženo v mol/mol KR vpliva starost.  
 
2. hipoteza 
Na koncentracijo mandljeve kisline izraženo v mol/mol KR vpliva skupna delovna doba. 
 
3. hipoteza 
Na koncentracijo mandljeve kisline izraženo v mol/mol KR vpliva delovna doba na  
delovnem mestu, kjer so delavke izpostavljene stirenu. 
 
4. hipoteza 
Na koncentracijo mandljeve kisline izraženo v mol/mol KR vpliva kajenje. 

10.4 Rezultati 

10.4.1 Distribucija  
V nadaljevanju bo za delavke, ki so zajete v vzorec, prikazana njihova starostna struktura, 
struktura glede na skupno delovno dobo; delovno dobo na delovnem mestu, kjer so 
delavke izpostavljene stirenu. Prav tako bo prikazan delež delavk, ki kadijo in struktura 
delavk glede na  koncentracijo mandljeve kisline v urinu. 
 
a.) Starost delavk
Na sliki 10.4.1-1 in tabeli 10.4.1-1 je prikazana struktura delavk, ki so zajete v vzorec po 
starosti. 

Tabela 10.4.1-1: Starostna struktura delavk 
Starost delavk /letih Število delavk % delavk 
Do 25 let 2 5,0 
25 - 30 let 9 22,5 
31 - 40 let  11 27,5 
41 - 45 let  11 27,5 
46 - 49 let  7 17,5 
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Slika 10.4.1-1: Starostna struktura delavk 

S slike 10.4.1-1 je razvidno, da je najmanj delavk, ki so v starostni skupini do 25 let, 
sledijo najstarejše delavke in nato delavke, ki so v starostni skupini od 26 do 30 let. 
Največ je delavk, ki so v starostni skupini od 31 do 40 let oz. od 41 do 45 let.   
 
b.) skupna delovna doba delavk
Na sliki 10.4.1-2 in tabeli 10.4.1-2 je prikazana skupna delovna doba delavk, ki so zajete v 
vzorec. 

Tabela 10.4.1-2: Skupna delovna doba 
Skupna delovna doba / letih Število delavk % delavk 
do 6 let 13 32,5 
7 – 12 let 5 12,5 
13 - 18 let  8 20,0 
19 – 24 let  7 17,5 
25 – 30 let  7 17,5 
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do 6 let 7 – 12 let 13 - 18 let 19 – 24 let 25 – 30 let 

Slika 10.4.1-2: Skupna delovna doba 

S slike 10.4.1-2 je razvidno, da je najmanj delavk, ki so zaposlene od 7 - 12 let, sledijo jim  
delavke, ki so zaposlene od 19 do 24 let in tiste, ki so najdlje zaposlene. Nato delavke, ki 
so zaposlene od 13 do 18 let. Največ je delavk, ki imajo najmanj delovne dobe. 
 
c.) delovna doba na delovnem mestu, kjer so delavke izpostavljene stirenu
Na sliki 10.4.1-3 in tabeli 10.4.1-3 je prikazana delovna doba na delovnem mestu, kjer so 
delavke izpostavljene stirenu. 
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Tabela10.4.1-3: Delovna doba na delovnem mestu, kjer so delavke izpostavljene stirenu 
Delovna doba na DM kjer so 
delavke izp.stirenu / letih 

Število delavk % delavk 

do 3 let 24 60,0 
4 – 6 let 6 15,0 
7 - 11 let  10 25,0 
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Slika 10.4.1-3: Delovna doba na delovnem mestu, kjer so delavke izpostavljene stirenu 
 
S slike 10.4.1-3 je razvidno, da je delovna doba na delovnem mestu, kjer so delavke 
izpostavljene stirenu zelo kratka, saj kar 60 % delavk opravlja to delo do 3 let. Nobena pa 
to delo ne opravlja več kot 11 let. 

d.) kajenje delavk
Na sliki 10.4.1-4 in tabeli 10.4.1-4 je prikazano kajenje delavk. 
Tabela10.4.1-4: Kajenje delavk 
Kadilke Število delavk % delavk 
ne 22 55,0 
da 18 45,0 
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Slika 10.4.1-4: Kajenje delavk 

S slike 10.4.1-4 je razvidno, da skoraj 50 % delavk kadi. 
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e) koncentracija mandljeve kisline v urinu / mol/mol KR
Na sliki 10.4.1-4 in tabeli 10.3.1-4 je prikazano kajenje delavk. 

Tabela 10.4.1-5: Koncentracija mandljeve kisline v urinu  
Konc.mand.kisline v urinu / 
mol/mol KR 

Število delavk % delavk 

do 0,10 10 25,0 
0,11 – 0,30  14 35,0 
0,31 – 0,74  10 25,0 
nad 0,74 6 15,0 
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do 0,10 0,11 – 0,30 0,31 – 0,74 nad 0,74
konc.mand.kisline v urinu / mol/mol KR

Slika 10.4.1-5: Koncentracija mandljeve kisline v urinu  

Na sliki 10.4.1-5 je prikazana struktura koncentracije mandljeve kisline v urinu, izražene 
kot mol/mol KR. 

10.4.2 Prilagoditveni test 2χ

V tabeli 10.4-1 do 10.4-4 so podane izračunane vrednosti statistike 2χ za posamezno 
predhodno navedeno hipotezo. Posamezna vrednost statistike 2χ se je izračunavala po 
enačbi 2. Število prostostnih stopenj k pa se je določilo po enačbi 3.  
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1. hipoteza : Na koncentracijo mandljeve kisline izraženo mol/mol KR vpliva starost 

Starost 

Konc.mand.kisl. 
(mol/mol KR) 
( )(xFn )

1. 
hipoteza
( )(0 xF )

Hi 
kvadrat 

24 0,09 0,01 0,545607
24 0,2 0,01
26 0,21 0,1804
26 0,14 0,1804
27 0,09 0,2656
27 0,25 0,2656
27 0,25 0,2656
27 0,01 0,2656
28 0,06 0,3508
29 1,74 0,436
30 0,24 0,5212
31 1,63 0,6064
34 0,42 0,862
37 0,14 1,1176
38 1,11 1,2028
38 0,18 1,2028
38 0,08 1,2028
38 0,5 1,2028
39 0,19 1,288
40 0,54 1,3732
40 0,03 1,3732
40 0,31 1,3732
41 0,11 1,4584
41 0,17 1,4584
41 0,67 1,4584
41 0,34 1,4584
43 0,32 1,6288
43 0,05 1,6288
44 0,1 1,714
44 0,08 1,714
45 0,07 1,7992
45 0,27 1,7992
45 0,34 1,7992
46 2,14 1,8844
46 1,39 1,8844
46 1,36 1,8844
47 0,13 1,9696
48 0,5 2,0548
48 0,16 2,0548
49 0,49 2,14

Tabela10.4-1: 1.hipoteza   
 
Število prostostnih stopenj k , ki so se določile z enačbo 3 ( 1−−= lrk ) znaša 38. 
Vrednost statistike 2χ , ki se je izračunala z enačbo 2,  znaša 0,545607. Teoretična zbirna 
porazdelitvena funkcija )(0 xF se je določila s predpostavko, da se s starostjo enakomerno 
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povečuje koncentracija mandljeve kisline v urinu. Iz tabel za porazdelitev 2χ dobimo 
kritično vrednost 2

05.0;38χ = 53,384 in interval zavračanja ).,384,53( ∞=cS Izračunana 
vrednost statistike 0,545607 ne leži v tem intervalu, zato hipoteze ne zavrnemo. 
 
2. hipoteza: Na koncentracijo mandljeve kisline (mol/mol KR) vpliva skupna delovna doba 

Skupna  
del.doba 

Konc.mand.kisl. 
(mol/mol KR) 

( )(xFn )

2. 
hipoteza 
( )(0 xF )

Hi 
kvadrat 

0,3 0,2 0,01 0,569503
0,75 0,25 0,0433972

1 0,14 0,0619512
1,7 0,25 0,1139024

2 0,09 0,1361672
3 0,09 0,2103833

3,8 0,42 0,2697561
4 0,06 0,2845993
4 0,21 0,2845993
5 1,63 0,3588153
5 0,01 0,3588153
6 1,74 0,4330314
6 0,24 0,4330314
9 0,14 0,6556794
9 0,18 0,6556794

10 0,54 0,7298955
12 0,17 0,8783275
12 0,5 0,8783275
13 0,31 0,9525436
15 0,08 1,1009756
16 0,11 1,1751916
17 0,32 1,2494077
18 0,1 1,3236237
18 0,07 1,3236237
18 0,08 1,3236237
18 0,67 1,3236237
21 1,11 1,5462718
21 1,39 1,5462718
22 0,19 1,6204878
22 0,03 1,6204878
22 0,05 1,6204878
23 0,34 1,6947038
24 2,14 1,7689199
25 0,27 1,8431359
26 0,5 1,9173519
27 0,49 1,9915679
27 0,13 1,9915679
27 0,34 1,9915679
28 1,36 2,065784
29 0,16 2,14

Tabela10.4-1: 2.hipoteza   
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Število prostostnih stopenj k , ki so se določile z enačbo 3 ( 1−−= lrk ), znaša 38. 
Vrednost statistike 2χ , ki se je izračunala z enačbo 2,  znaša 0,569503. Teoretična zbirna 
porazdelitvena funkcija )(0 xF se je določila s predpostavko, da se z naraščanjem skupne 
delovne dobe enakomerno povečuje koncentracija mandljeve kisline v urinu. Iz tabel za 
porazdelitev 2χ dobimo kritično vrednost 2

05.0;38χ = 53,384 in interval zavračanja 

).,384,53( ∞=cS Izračunana vrednost statistike 0,569503 ne leži v tem intervalu, zato 
hipoteze ne zavrnemo. 
 
3. hipoteza : Na koncentracijo mandljeve kisline izraženo v mol/mol KR vpliva delovna 
doba na  delovnem mestu, kjer so delavke izpostavljene stirenu 
 

Del.doba 
na  DM s 
stirenom

Konc.mand.kisl.
(mol/mol KR) 

( )(xFn )

3. 
hipoteza 
( )(0 xF )

Hi 
kvadrat 

0,3 0,2 0,01 0,45083
0,4 0,32 0,0303828
0,5 0,14 0,0507656
0,5 0,34 0,0507656

0,75 0,25 0,1017225
0,75 0,01 0,1017225

1 0,1 0,1526794
1,1 0,05 0,1730622
1,7 0,09 0,2953589
1,7 0,25 0,2953589

1,75 1,74 0,3055502
1,75 0,09 0,3055502
1,9 0,31 0,3361244
2,7 1,39 0,4991866

2,75 0,24 0,509378
3,5 0,06 0,6622488
3,6 0,03 0,6826316
3,7 0,21 0,7030144
3,7 0,18 0,7030144

3,75 1,11 0,7132057
3,75 0,5 0,7132057
3,8 0,42 0,7233971
3,9 2,14 0,7437799
3,9 0,17 0,7437799

4 0,14 0,7641627
4,4 0,19 0,8456938
4,5 0,08 0,8660766
4,7 1,63 0,9068421
4,7 0,08 0,9068421
4,7 0,34 0,9068421
8,4 1,36 1,6610048
8,4 0,67 1,6610048

8,75 0,54 1,7323445
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Del.doba 
na  DM s 
stirenom

Konc.mand.kisl.
(mol/mol KR) 

( )(xFn )

3.
hipoteza 
( )(0 xF )

Hi 
kvadrat 

10,75 0,5 2,14
10,75 0,49 2,14
10,75 0,13 2,14
10,75 0,07 2,14
10,75 0,16 2,14
10,75 0,11 2,14
10,75 0,27 2,14

Tabela10.4-1: 3.hipoteza   
 
Število prostostnih stopenj k , ki so se določile z enačbo 3 ( 1−−= lrk ) znaša 38. 
Vrednost statistike 2χ , ki se je izračunala z enačbo 2, znaša 0,45083. Teoretična zbirna 
porazdelitvena funkcija )(0 xF se je določila s predpostavko, da se z naraščanjem trajanja 
izpostavljenosti stirenu enakomerno povečuje koncentracija mandljeve kisline v urinu. Iz 
tabel za porazdelitev 2χ dobimo kritično vrednost 2

05.0;38χ = 53,384 in interval zavračanja 

).,384,53( ∞=cS Izračunana vrednost statistike 0,45083 ne leži v tem intervalu, zato 
hipoteze ne zavrnemo. 
 
4. hipoteza : Na koncentracijo mandljeve kisline izraženo v mol/mol KR vpliva kajenje 
 

ali kadi 
ne-0 
da-1 

Konc.mand.kisl.
(mol/mol KR) 
( )(xFn )

4. 
hipoteza 
( )(0 xF )

Hi 
kvadrat 

1 0,01 2,14 1,5E-205
0 0,03 0,01
0 0,05 0,01
1 0,06 2,14
0 0,07 0,01
0 0,08 0,01
1 0,08 2,14
1 0,09 2,14
1 0,09 2,14
1 0,1 2,14
0 0,11 0,01
0 0,13 0,01
0 0,14 0,01
1 0,14 2,14
0 0,16 0,01
0 0,17 0,01
0 0,18 0,01
0 0,19 0,01
1 0,2 2,14
1 0,21 2,14
0 0,24 0,01
1 0,25 2,14
0 0,25 0,01
1 0,27 2,14
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ali kadi 
ne-0 
da-1 

Konc.mand.kisl.
(mol/mol KR) 
( )(xFn )

4.
hipoteza 
( )(0 xF )

Hi 
kvadrat 

1 0,31 2,14
0 0,32 0,01
0 0,34 0,01
0 0,34 0,01
1 0,42 2,14
1 0,49 2,14
1 0,5 2,14
0 0,5 0,01
1 0,54 2,14
0 0,67 0,01
0 1,11 0,01
0 1,36 0,01
0 1,39 0,01
1 1,63 2,14
1 1,74 2,14
0 2,14 0,01

Tabela10.4-1:4.hipoteza   
 
Število prostostnih stopenj k , ki so se določile z enačbo 3 ( 1−−= lrk ) znaša 38. 
Vrednost statistike 2χ , ki se je izračunala z enačbo 2,  znaša 1,5E-205. Teoretična zbirna 
porazdelitvena funkcija )(0 xF se je določila s predpostavko, da delavke, ki kadijo, imajo 
maksimalno koncentracijo mandljeve kisline v urinu, medtem ko tiste, ki ne kadijo, imajo 
minimalno koncentracijo mandljeve kisline v urinu. Iz tabel za porazdelitev 2χ dobimo 
kritično vrednost 2

05.0;38χ = 53,384 in interval zavračanja ).,384,53( ∞=cS Izračunana 
vrednost statistike 1,5E-205 ne leži v tem intervalu, zato hipoteze ne zavrnemo. 

10.5 Zaključek 

S prilagoditvenim testom 2χ , s katerim sem preverjala nekatere statistične hipoteze na 
vzorcu 40 delavk-laminerk, se je ugotovilo sledeče :

1. hipoteza 
Na koncentracijo mandljeve kisline izraženo v mol/mol KR vpliva starost. Hipoteze ne 
zavrnemo. 

2. hipoteza 
Na koncentracijo mandljeve kisline izraženo v mol/mol KR vpliva skupna delovna doba. 
Hipoteze ne zavrnemo. 

3. hipoteza 
Na koncentracijo mandljeve kisline izraženo v mol/mol KR vpliva delovna doba na  
delovnem mestu, kjer so delavke izpostavljene stirenu. Hipoteze ne zavrnemo. 

4. hipoteza 
Na koncentracijo mandljeve kisline izraženo v mol/mol KR vpliva kajenje. Hipoteze ne 
zavrnemo. 
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11. SKLEP 

V magistrskem delu sem prikazala kompleksnost področja varnosti in zdravja pri delu, 
med katerega sodi tudi uporaba stirena, ki se lahko uporablja v najrazličnejših procesih, 
postopkih in oblikah (sestavina poliestrske smole, v granulatih npr. akril butadien stirenski 
polimeri, ekspandirani polistiren, samostojno kot topilo..). Nekatere lastnosti, vrste 
predelave in primeri uporabe stirena so prikazani v posameznih poglavjih.  

Poleg lastnosti stirena in njegovega vpliva na zdravje delavcev, je potrebno zelo dobro 
poznati tudi tehnološke postopke, s katerimi se zagotovijo varnejše delovne razmere na 
delovnih mestih. Glede na to, da so delavci pri izdelavi laminatov z ročnim nanašanjem 
poliestrske in vinilestrske smole pogosto na delovnih mestih izpostavljeni preseženim 
koncentracijam stirena, so v magistrskem delu predstavljeni tudi nekateri tehnološki 
postopki izdelave laminatov, s katerimi je mogoče doseči manjšo izpostavljenost delavcev 
stirenu. 

Zaradi celovite analize s področja varnosti in zdravja pri delu, ki zajemajo dejavnosti pri 
katerih so delavci izpostavljeni stirenu, je Inšpektorat RS za delo v letih 2007 in 2008 
izvedel akcijo  s področja varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih, kjer so delavci 
izpostavljeni stirenu. Inšpekcijski nadzor je potekal pri 73 delodajalcih, ki so v času 
opravljanja nadzora skupaj zaposlovali 22457 delavcev, od tega je bilo stirenu 
izpostavljenih skupno 1461 delavcev. Glede na zelo široko uporabnost stirena so se 
ugotovitve inšpekcijskega nadzora razdelile v pripadajoče podskupine: 

I. DUROPLASTIČNE OBLIKOVALNE MASE IN SMOLE  
6. delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov z ročnim nanašanjem 

poliestrske in vinilestrske smole oz. z brizganjem vlaken ter poliestrske smole s pištolo, 
7. delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov s postopkom vlečenja, 
8. delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri impregnaciji s poliestrsko smolo polizdelkov in 

izdelkov (elektroindustrija), 
9. delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi ekspandiranega polistirena, 
10. delavci, ki so izpostavljeni stirenu, ki je v premaznih sredstvih (proizvodnja pohištva). 

II. PREDELAVA ELASTOMEROV 
1. delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri predelavi stiren butadienskega kavčuka 
(proizvodnja gume).  

III. PREDELAVA TERMOPLASTOV 
1. Nizkomolekularni predprodukti 
• delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri uporabi impregniranih sredstev, ki vsebujejo 

stiren 
2. Stiren - polimerizati 
• delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri predelavi plastičnih mas 

IV. SINTEZA SMOL IN PREMAZNIH SREDSTEV, KI VSEBUJEJO STIREN 
• Delavci, ki so izpostavljeni stirenu pri sintezi poliestrskih smol, vinilestrskih smol, 
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akrilbutadien stirenskih smol in premaznih materialov, ki vsebujejo stiren 

V. UVOZNIKI IN IZVOZNIKI PRODUKTOV, KI VSEBUJEJO STIREN 
• Delodajalci, ki uvažajo oziroma izvažajo poliestrsko smolo in niso proizvajalci. 

Akcija nadzora je pokazala, da so delavci na delovnih mestih izpostavljeni zelo različnim 
emisijam stirena. Emisije, ki se pojavljajo na delovnih mestih zaradi različne uporabe 
stirena, bi lahko razdelili v različne stopnje: 
• stopnja 1 emisije stirena od 0 – 1,4 ppm, 
• stopnja 2 emisije stirena do 5 ppm, občasno pa se zaradi nastavitev parametrov ali 

analiz smole pojavljajo povišane koncentracije, ki lahko dosežejo pri nastavljanju šob 
za impregnacijo rotorjev do 140 ppm oz. pri analiziranju poliestrske oziroma 
vinilestrske smole lahko koncentracija stirena doseže do 532 ppm, 

• stopnja 3 emisije stirena do 20 ppm, 
• stopnja 4 emisije stirena nad 20 ppm, ki lahko dosežejo tudi 700 ppm in več

V stopnjo 1 lahko prištevamo:
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri predelavi stiren butadienskega kavčuka 

( proizvodnja gume), 
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri uporabi impregniranih sredstev, ki vsebujejo 

stiren, 
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi ekspandiranega polistirena, 
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri predelavi plastičnih mas. 

V stopnjo 2 lahko prištevamo:
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri impregnaciji s poliestrsko smolo polizdelkov in 

izdelkov (elektroindustrija), 
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu zaradi premaznih sredstev (proizvodnja pohištva), 
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri sintezi poliestrskih smol, vinilestrskih smol, 

akrilbutadien stirenskih smol in premaznih materialov, ki vsebujejo stiren. 

V stopnjo 3 lahko prištevamo:
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov s postopkom vlečenja. 

V stopnjo 4 lahko običajno prištevamo:
• delavce, ki so izpostavljeni stirenu pri izdelavi laminatov z ročnim nanašanjem 

poliestrske in vinilestrske smole oz. z brizganjem vlaken ter poliestrske smole s pištolo. 

Glede na to, da so od stopnje 1 do 3 mejne vrednosti stirena v dovoljenih mejah in prihaja 
samo občasno do povišanih koncentracij mejnih vrednosti, je akcija nadzora pokazala, da 
bodo delodajalci, kateri spadajo v stopnjo 4, morali dosledno upoštevati varnostne ukrepe.  

Značilnost stopnje 4 je v tem, da so emisije stirena običajno nad 20 ppm, če niso 
dosledno upoštevani varnostni ukrepi in v primerih, ko se izvaja ročna laminacija velikih 
površin, kjer koncentracija stirena lahko doseže koncentracije tudi nad 700 ppm. V tej 
stopnji bi bilo zaradi običajno preseženih koncentracij stirena za pričakovati, da delavci 
poznajo vpliv stirena na zdravje. Vendar žal ni tako, saj je bilo kar pri 45 % delodajalcev 
ugotovljeno, da delodajalci ne izkazujejo, da bi delavci poznali lastnosti stirena. Prav tako 
je bilo kar pri 39 % delodajalcev ugotovljeno, da delodajalci izpostavljenosti stirenu niso 
obravnavali v oceni tveganja kot posebno nevarnost oz. škodljivost. Še višji je odstotek 
kršitev glede določitve potrebnih varnostnih ukrepov. Postavlja se vprašanje, zakaj je tako 
slabo urejeno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih, kljub temu, da 
so na delovnih mestih običajno emisije stirena, ki presegajo mejne vrednosti. Zato bodo 
morali delodajalci poleg prej navedenega še temeljiteje v tej dejavnosti poskrbeti za : 
a.) tehnične varnostne ukrepe, 
b.) organizacijske varnostne ukrepe 
c.) individualne varnostne ukrepe 
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Kljub predhodno navedenemu je razveseljivo to, da kar nekaj delodajalcev v Republiki 
Sloveniji pri postopkih ročne laminacije razvija oz. so razvili postopke, pri katerih so 
delavci izpostavljeni nižjim koncentracijam stirena od predpisanih. Čim več delodajalcev bi 
moralo biti stimuliranih, da samoiniciativno gredo v razvoj zaprtih sistemov v določenih 
fazah dela, kjer je zaradi kvalitete produkta to mogoče. Vsekakor je delno k temu 
pripomogla tudi zakonodaja, saj so pri neupoštevanju varnostnih ukrepov na delovnih 
mestih, h katerim sodijo tudi zagotavljanje predpisanih mejnih vrednosti, ki so za stiren 
določene 20 ppm, z Uredbo o izvajanju uredbe REACH določene sankcije od 2.000 do 
60.000 EUR. Ne glede na to, pa bi morali delodajalci imeti čut do svojih zaposlenih in do 
njihovega zdravja, saj z uporabo zaprtih sistemov, ki je npr. VAL-postopek, so delavci na 
delovnih mestih izpostavljeni znatno nižjim koncentracijam od predpisanih. Poleg tega pri 
teh postopkih  delodajalci uporabijo manj stirena, ker ni izhlapevanja v delovno okolje, kar 
pripomore k nižjim materialnim stroškom. Dejstvo je, da trenutno tega načina dela ni 
mogoče uporabiti v vseh fazah dela, da je potrebno veliko tehnološkega znanja, vendar je 
vsak prispevek k manjši izpostavljenosti kamenček v mozaiku pri zagotavljanju varnih 
delovnih razmer na delovnih mestih. Seveda ostaja še precej ročne laminacije, kjer so 
velike laminacijske površine in je potrebno z načrtnim prezračevanjem in odsesavanjem 
zagotavljati čim nižje koncentracije na delovnih mestih. V takšnih primerih je v vseh fazah 
dela nujno potrebna ustrezna osebna varovalna oprema za zaščito dihal. Pri izvajanju 
nadzora se je pokazalo, da delodajalci zelo različno zagotavljajo odmore delavcev, ki 
morajo na svojih delovnih mestih uporabljati zaščitne maske za zaščito dihal več kot 7 ur 
na izmeno. 33,3 % delodajalcev odmore zagotavlja dvakrat po 10 minut na izmeno, sledi 
25 % delodajalcev, ki odmorov nimajo predpisanih v internih aktih in jih tudi verjetno ne 
zagotavljajo, nato 16,7 % delodajalcev, ki zagotavljajo odmore dvakrat po 15 minut na 
izmeno oziroma  enkrat po 10 minut na izmeno in 8,3 % delodajalcev, ki zagotavljajo 
odmore dvakrat po 5 minut na izmeno. Dejstvo je, da se pri uporabi maske za zaščito 
dihal poveča upor pri dihanju, upočasni se dihanje, da je dodatno obremenjeno srce, da 
se zmanjšajo senzorične funkcije, saj se zmanjša vidno polje, zmanjša se jasnost in 
glasnost glasu, kar pripomore k stresu. Prav tako je zaradi uporabe maske tudi dodatna 
toplotna obremenitev, katera je dodatno obremenjujoča za delavce predvsem v vročih 
poletnih mesecih in pri nekaterih delavcih prihaja tudi do draženja kože. Nedvomno je 
dovolj razlogov, da je to dodatna obremenitev za delavca, zato bi bilo potrebno v 
Republiki Sloveniji razmisliti in zakonodajno določiti dodatne odmore za takšne delavce, ki 
morajo ves delovni proces uporabljati masko, saj trenutno Republika Slovenija nima 
zakonodaje s tega področja. Zakonodaja Republike Slovenije bi se lahko zgledovala po 
Nemcih, ki imajo te dodatne odmore predpisane. S tem, ko bi te dodatne odmore 
predpisali, bi marsikaterega delodajalca spodbudili k razvoju zaprtih tehnoloških 
postopkov, saj dodatni odmori za delodajalce pomenijo dodatne stroške, ker so ti odmori 
znatno daljše kot jih zagotavljajo slovenski delodajalci. Pri Nemcih pri uporabi pol obrazne 
z ventilom, je določen čas nošenja, ki traja 120 minut, nato mora imeti delavec 30 minut 
odmora. Navedeno se lahko ponovi 3 krat v 8 urah. Če navedeno zaključimo, ugotovimo, 
da ima delavec 60 minut dodatnega odmora v 8 urah, kar je za 30 minut več, kot jih 
zagotavljajo slovenski delodajalci z najdaljšimi odmori. Hkrati bi vsi tisti delodajalci, ki ne 
zagotavljajo odmorov, le-te morali tudi zagotavljati.    
Eden od mednarodnih programov za boj proti raku je bil namenjen, zbiranju podatkov o 
številu delavcev, ki so izpostavljeni posameznim rakotvornim snovem in snovem, za 
katere se sumi, da povzročajo raka v posamezni državi, v katerih vrstah dejavnosti se 
posamezne snovi nahajajo in katere so te snovi v posamezni državi.  Na podlagi tega 
programa je bila v letu 1997 ocenjena poklicna izpostavljenost  za leta 1990 - 1993 v 15 
državah članicah EU in sicer v Avstriji, Danski, Franciji, Grčiji, Irski, Italiji, Luksemburgu, 
Nemčiji, Nizozemski, Portugalski, Finski, Belgiji, Veliki Britaniji, Švedski in v Španiji. V letu 
2000 je bila ocenjena poklicna izpostavljenost za leto 1997 še v Češki, Estoniji, Latviji in 
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Litvi. Glede na seznam IARC spada stiren v skupino 2B (snovi, kjer je rakotvorno 
delovanje mogoče, ni pa za to zbranih še dovolj dokazov) in je bil poleg nekaterih drugih 
kemikalij  izbran, da se tudi zanj zberejo  podatki in oceni izpostavljenost delavcev stirenu 
v vseh 19 državah EU, ki so bile vključene v projekt. Raziskava je pokazala, da  je v teh 
državah izpostavljenih stirenu več kot štiristo tisoč delavcev, kar predstavlja 0,24 % 
zaposlenih. Raziskava je pokazala tudi, da je skoraj 30 % delavcev, ki so izpostavljeni 
stirenu, izpostavljenih stirenu v industriji transportne opreme. Pri proizvodnji transportne 
opreme, kot je bilo že omenjeno, običajno nastajajo v delovnem okolju najvišje emisije 
stirena, zato je izjemno pomembno, da delavci dosledno upoštevajo varnostne ukrepe. 
Navedena raziskava je tudi pokazala, da je v 19 državah EU povprečno izpostavljenih 
26 % delavcev tistim kemikalijam, katere so razvrščene v prvo skupino rakotvornosti, 2A 
skupino rakotvornosti oziroma sedem izbranih snovi skupine 2B. Glede na to, da je teh 
kemikalij, ki so najbolj škodljive za zdravje, samo 139, kemikalij, ki so na trgu, pa je čez 
100.000, lahko zaključimo, da je odstotek delavcev, ki so izpostavljeni še drugim 
kemikalijam še mnogo večji.   

Pri izvajanju akcije nadzora delavcev, ki so izpostavljeni stirenu je bilo ugotovljeno, da je v 
Republiki Sloveniji izpostavljenih stirenu 1461 delavcev, kar predstavlja 0,17 % vseh
zaposlenih (v RS konec leta 2007 853999 delavcev). Če odstotek zaposlenih, ki so 
izpostavljeni stirenu v Republiki Sloveniji, umestimo v tabelo 8.2.7, kjer je ocenjen % 
delavcev, ki so izpostavljeni stirenu v 19 državah EU, vidimo, da lahko Slovenijo uvrstimo 
na 10. mesto. Ker zagotovo v akcijo nadzora niso bili vključeni vsi delodajalci, pri katerih 
so delavci izpostavljeni stirenu, lahko sklepamo, da so slovenski delavci v tisti polovici 
držav, kjer je višji odstotek delavcev izpostavljenih stirenu.   

Dejavnosti, v katerih so slovenski delavci izpostavljeni stirenu se lahko primerjajo z 
dejavnostmi, v katerih so tudi delavci v drugih evropskih državah izpostavljeni stirenu. 
Raziskava je pokazala, da so evropski delavci izpostavljeni stirenu kar v 38 različnih 
dejavnostih, kar kaže na izjemno uporabnost stirena v različnih dejavnostih in za različne 
namene. Izredno razširjenost uporabe stirena v Republiki Sloveniji je pokazala tudi akcija 
nadzora delavcev, ki so izpostavljeni stirenu. 

V poglavju 7 so med drugim prikazane mejne vrednosti in kratkotrajne mejne vrednosti 
za stiren za nekatere evropske države. Glede na to, da Komisija EU ni v nobeni direktivi 
določila niti indikativnih niti zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost 
stirenu, si je posamezna članica EU določila v internih aktih različne mejne vrednosti 
kakor tudi kratkotrajne mejne vrednosti za stiren. Tako se mejne vrednosti za stiren v 
državah EU gibljejo od 11,6 ppm do kar 100 ppm. Prav tako nekatere države nimajo 
določenih kratkotrajnih mejnih vrednosti za stiren. Druge države imajo kratkotrajne mejne 
vrednosti za stiren določene tako, da je dovoljeno od dva do štirikratno preseganje mejnih 
vrednosti. Izjema je Danska, ki ima kratkotrajne mejne vrednosti enake, kot so mejne 
vrednosti. Glede neenotne postavitve mejnih vrednosti, kakor tudi kratkotrajnih mejnih 
vrednosti je zaradi konkurenčnosti industrije znotraj evropskega trga potrebno postaviti 
enotne meje. Sedaj prihaja do nejasnosti in do zavajanja uporabnikov kemikalij, tudi 
poliestrskih smol, saj je v varnostnem listu določena mejna vrednost za stiren, ki je v 
veljavi v državi proizvajalki, kar pa ni nujno, da velja tudi v državi, katera uporablja to snov. 
To dilemo bo zelo hitro rešila Uredba REACH z registracijo kemikalije, ki bo poenotila  
mejne vrednosti. Podobne težave nastopajo tudi pri različnih karakterističnih pokazateljih 
metabolitov kemikalij.  

Glede na to, da v Republiki Sloveniji še ni bilo sistematičnega izvajanja biološkega 
monitoringa izpostavljenosti delavcem kemikalijam, ki bi zajemal delodajalce po celotnem 
območju Republike Slovenije, sem se odločila, da v tej nalogi predstavim nekaj izkušenj, 
ki so nastale pri izvajanju biološkega monitoringa delavcev izpostavljenih stirenu.  Za 
predstavitev izkušenj s tega področja sem zaprosila tudi države članice EU, katere 
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odgovore podajam v svojem magistrskem delu. V teh odgovorih je prikazano, kako imajo 
v različnih državah EU v internih aktih predpisane različne vrednosti bioloških mejnih 
vrednosti stirena, kakor tudi različne karakteristične pokazatelje na stiren. Rezultati 
biološkega monitoringa metabolita stirena so pokazali na nujnost, da pooblaščeni 
zdravniki pri zdravstveni analizi ocene tveganja vključijo tudi področje biološkega 
monitoringa, saj se je izkazalo, da kljub temu, da na delovnih mestih niso presežene 
mejne vrednosti stirena, prihaja do preseženih bioloških mejnih vrednosti. Prav tako se je 
pokazala nujnost doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov pri tistih izpostavljenostih 
stirenu, kjer so presežene mejne vrednosti, ker pri nedoslednem upoštevanju varnostnih 
ukrepov so v velikem odstotku presežene biološke mejne vrednosti metabolitov stirena. V 
kolikor so presežene biološke mejne vrednosti metabolitov stirena, mora delodajalec 
zagotoviti vse ukrepe, a zniža vrednosti metabolitov stirena pod dovoljeno biološko mejno 
vrednost. Če delodajalec ne bo sistematično pristopil k sanaciji, mu znižanje ne bo uspelo, 
kar bo privedlo do neljubih posledic, saj bo po priporočilih pooblaščenega zdravnika moral 
delavca umakniti z delovnega mesta, kjer bi bil izpostavljen stirenu, kar pripelje do 
neljubih nevšečnosti. Vsekakor je zelo pomembno, da pooblaščeni zdravniki strokovno 
sodelujejo pri postopku biološkega monitoringa, da ne bo prišlo do strokovnih napak, da bi 
se izvedel biološki monitoring na napačni metabolit, kar se je pri izvedbi biološkega 
monitoringa metabolita stirena v dveh primerih tudi zgodilo.   

V poglavju 10 sem s prilagoditvenim testom 2χ , preverjala nekatere statistične hipoteze 
na vzorcu 40 delavk-laminerk. Pri tem sem ugotovila, da hipoteze glede vpliva starosti, 
skupne delovne dobe, trajanja izpostavljenosti stirenu in vpliva kajenja na koncentracijo 
mandeljeve kisline v urinu (izraženo mol/mol KR) ne moremo zavrniti. 
 
Upam, da sem s to nalogo pripomogla k razmisleku vseh tistih strokovnih delavcev 
oziroma širše javnosti, kako je področje varnosti in zdravja pri delu celovito, in da mora 
vsak po svojih močeh na svojih delovnih mestih zagotoviti, da bodo pogoji dela ustrezni, 
saj bodo s tem nagrajeni najbolj sami. Zato je potrebno v delovnih procesih angažirati vse, 
da se bodo razmere spremenile, prav tako tudi miselnost delavcev, da ne uporabljajo 
zaščitne opreme zaradi organov nadzora, temveč zaradi njih samih, saj bodo kvalitetnejše 
živeli tudi izven delovnega časa. Ne sme se reči, to ni mogoče, to se ne da, kar je 
pokazala ta naloga, ampak morajo vsi pri delodajalcu stremeti, da so pogoji ustrezni in je 
delovno okolje prijazno delavcem. To pomeni nadaljevanje raziskav in razvoj tehnologij 
tudi v bodeče na področju uporabe stirena, saj se morajo delodajalci zavedati, da morajo 
zagotavljati tehnološke ukrepe pred individualnimi. Tisti delodajalec, ki področja varnosti 
in zdravja pri delu ne pozna, se tehnološko ne bo razvijal. 

Vsekakor ostaja precej odprtih vprašanj, ki jih bo morala stroka varnosti in zdravja pri delu 
s pooblaščenimi zdravniki doreči. To je vsekakor področje biološkega monitoringa, kjer bo 
potrebno izdelati postopke vzorčenja, analizne metode, ter vzpostaviti sistem obveščanja 
glede laboratorijev, ki zagotavljajo ustrezne analize za posamezne metabolite kemikalij, 
da v praksi ne bo prihajalo do napak. Hkrati pa je potrebno tudi na drugih področjih, kjer 
so delavci izpostavljeni kemikalijam, delodajalce osvestiti, da izvajanje biološkega 
monitoringa ni samo zakonska obveznost, temveč nujnost, da se le-ta izvede zaradi 
celovite slike izpostavljenosti delavca posamezni kemikaliji.   
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13. ŽIVLJENJEPIS 

Europass 
življenjepis 

Osebni podatki  

Priimek / Ime KORAT Lidija 
Naslov Polene 40, 3210 Slovenske Konjice 

Telefon 00 386 3 425 27 00 Prenosni telefon: 00 386 41 754 482 
Telefaks 00 386 3 425 27 07 
E-pošta lidija.korat@gov.si 

Državljanstvo slovensko 

Datum rojstva 2.4.1965 

Spol Ženski 

Delovne izkušnje  

Obdobje OD 1.10.2000 DALJE             
Zaposlitev ali delovno mesto Inšpektorica in vodja območne enote Celje 
Glavne naloge in pristojnosti - vodenje območne enote, 

- izvajanje inšpekcijskega nadzora,  
- izvajanje raziskav nezgod pri delu, 
- prekrškovni organ, 
- izdajanje aktov v skladu s Zakonom o inšpekciji dela, 
- sodelovanje v delovni skupini za področje kemijske varnosti, 
- sodelovanje v delovnih skupinah na nivoju EU v zvezi s kemijsko varnostjo, 
- sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov v zvezi s kemijsko  
 varnostjo, 
- priprava usmerjenih akcij s področja varnosti in zdravja pri delu v zvezi s 
 kemijsko varnostjo in izdelava poročil, 
- sodelovanje na različnih konferencah, simpozijih , okroglih mizah s področja  
 varnosti in zdravja pri delu v zvezi s kemijsko dejavnostjo, 
- sodelovanje pri pripravi letnega poročila Inšpektorata RS za delo. 

Naziv in naslov delodajalca Inšpektorat RS za delo 
Parmova 33 
1000 Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Državna uprava 

Obdobje 16.1.1996 – 1.10.2000 
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Zaposlitev ali delovno mesto Inšpektorica  
Glavne naloge in pristojnosti - izvajanje inšpekcijskega nadzora  

- izvajanje raziskav nezgod pri delu 
- izdajanje aktov v skladu s Zakonom o inšpekciji dela 

 
Naziv in naslov delodajalca Inšpektorat RS za delo 

Parmova 33 
1000 Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Državna uprava 

Obdobje 1.9.1993 - 10.10.1995 
Zaposlitev ali delovno mesto Vodja oddelka dodelavnih materialov 
Glavne naloge in pristojnosti - vodenje oddelka dodelavnih materialov, ki se uporabljajo za galanterijo in 

modne dodatke  
- raziskava tržišča
- izdelava kalkulacij 
- sodelovanje s dobavitelji in kupci  

Naziv in naslov delodajalca KONUS, kemijska in usnjarska industrija, d.d. 
Mestni trg 18 
3210 Slovenske Konjice 

Vrsta dejavnosti ali sektor Kemijsko- usnjarska industrija 

Obdobje 5.11.1985 – 1.9.1993 
Zaposlitev ali delovno mesto Razvojni tehnolog celuloznih materialov za notranjke; vodja  oddelka 

filternih slojnic 
Glavne naloge in pristojnosti - testiranje novih vhodnih materialov za izdelavo celuloznih materialov za 

notranjke 
- sodelovanje pri uvajanju obratovanja čistilne naprave za čiščenje vod 
- proučitev možnosti izdelave celuloznih materialov za mokro filtracijo (filternih 

slojnic) na novi proizvodnji liniji, ki se uporabljajo za filtracijo vina, sadnih 
sokov, kreme, vode in smole 

- uvajanje nove proizvodnje linije  
- samostojna določitev vhodnih materialov, njihove recepture, določitev 

tehnoloških parametrov za izdelavo filternih slojnic, izdelava filternih slojnic 
različnih tipov, raziskava tržišča uporabe filternih slojnic, njihovo testiranje pri 
uporabnikih, proučitev vrste testiranj na živilsko neoporečnost materiala ter 
določitev stroškov za izdelavo filternih slojnic 

- vodenje oddelka filternih slojnic 
- sodelovanje z dobavitelji in kupci 

Naziv in naslov delodajalca KONUS, kemijska in usnjarska industrija, d.d. 
Mestni trg 18 
3210 Slovenske Konjice 

Vrsta dejavnosti ali sektor Kemijsko- usnjarska industrija 
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Izobraževanje in 
usposabljanje 

 

Obdobje 1.10.1986 – 24.7.1990                          
Naziv izobrazbe in / ali 

nacionalne poklicne 
kvalifikacije 

Univ.dipl.inž.kem.tehn. 

Naziv in status ustanove, ki je 
podelila diplomo, spričevalo ali 

certifikat 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Smetanova 17 
2000 Maribor 

Stopnja izobrazbe po 
nacionalni ali mednarodni 

klasifikacijski lestvici 

ISCED 5A 

Obdobje 1.10.1983 – 31.10.1985   
Naziv izobrazbe in / ali 

nacionalne poklicne 
kvalifikacije 

Inž.kem.tehn. 

Naziv in status ustanove, ki je 
podelila diplomo, spričevalo ali 

certifikat 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Smetanova 17 
2000 Maribor 

Stopnja izobrazbe po 
nacionalni ali mednarodni 

klasifikacijski lestvici 

ISCED 5 

Znanja in kompetence  

Materni jezik(i) slovenščina 

Drug(i) jezik(i)  
Samovrednotenje Razumevanje Govorjenje Pisanje 
Evropska raven (*) Slušno 

razumevanje 
Bralno 

razumevanje 
Govorno 

sporazumevanje
Govorno 

sporočanje 
 

Angleščina B1 Samostojni 
uporabnik B2 Samostojni 

uporabnik B1 Samostojni 
uporabnik B1 Samostojni 

uporabnik  B1 Samostojni 
uporabnik 

Hrvaščina C2 Usposobljen 
uporabnik C2 Usposobljen 

uporabnik B2 Samostojni 
uporabnik B2 Samostojni 

uporabnik  B1 Samostojni 
uporabnik  

(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 

Socialna znanja in 
kompetence 

- komunikacijske veščine (posledica zahtev dosedanjih delovnih mest) 
- zmožnost delovanja v timu 

Organizacijska znanja in 
kompetence 

- sposobnost vodenja in pogajanja (uspešno vodenje oddelkov oz. enote) 
- znanje projektnega vodenja ( usposabljanje na delovnem mestu) 
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Računalniška znanja in 
kompetence 

- dobro poznavanje računalniškega paketa MS Office (Word, Power Point, 
Excel) 

- znanje o uporabi spletnega spleta www 

Druga znanja in kompetence - izpit iz zakona o splošnem upravnem postopku 
- izpit za inšpektorja 
- izpit za prekrškovni organ 
- sodelovanje pri pripravi Praktičnega priročnika o najboljši praksi 

za preprečevanje ali zmanjševanje tveganj v zvezi z 
azbestom pri delu, ki je povezano (ali je lahko povezano) z 
azbestom : za delodajalce, delavce in inšpektorje za delo, 
ki se je pripravljal v delovni skupini SLICA 

- sodelovanje v delovni skupini SLICA (odbora glavnih inšpektorjev EU za 
delo) za pripravo protiazbestne kampanje 2006 

- sodelovanje pri pripravi Letnega poročila Inšpektorata RS za delo za leta 
2004, 2005, 2006 in 2007  

Vozniško dovoljenje B kategorija 


